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UÇUŞ HAREKÂT UZMANLARI İGÜ’ DE YETİŞMEYE DEVAM EDECEK 

“Uçuş Harekât Uzmanı Eğitimi” için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 

tarafından İstanbul Gelişim Üniversitesi MYO Uçuş Harekât Yöneticiliği Programına 

verilen yetki belgesi yenilendi. Uçuş Harekât Uzmanları İGÜ’de yetişmeye devam 

edecek. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin “Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Eğitimi” yetki 

belgesi yenilendi. Yetki belgesi ile ilgili bölümden mezun öğrenciler üç ay süreli ve 

yüksek maliyetli her hangi bir uçuş harekât uzmanı kursuna gitmeden üniversiteden 

aldığı sertifika ile SHGM sınavlarına girme hakkı kazanıyor. 

“DENETİMLERDEN BAŞARI İLE GEÇTİK” 

Sektöre nitelikli havacılık öğrencileri yetiştirdiklerini ifade eden İstanbul Gelişim Meslek 

Yüksekokulu (İGMYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, “2018’de aldığımız yetki 

belgesinin gerekliliklerini yerine getirerek, 2020 yılı içerisinde SHGM tarafından yapılan 

denetimlerden de başarıyla geçtik. İGMYO Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı 

bünyesindeki tecrübeli öğretim görevlileri ve sektörde aktif görev alan 

akademisyenleriyle havacılık alanında fark yaratmaya devam edeceğiz. 

Programımızın eğitim içeriği mesleki anlamda teori ve pratiğin birlikte yürütülmesini 

esas alırken, öğrencilere inisiyatif alma beceresini de kazandırıyor” diye konuştu. 

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI (DISPATCHER) NEDİR? 

Uçuş Harekât Uzmanı; uçuşların öncelikle emniyetle gerçekleştirilmesi için gerekli tüm 

uçuş planlamalarını yapar ve uçuş boyunca uçuşu takip eder. Uçuşun herhangi bir 

safhasında mesul pilotun talebi veya ele ulaşan bilgiler ışığında uçuşun güvenli ve 

etkin bir şekilde devamını sağlamak için uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş hakkındaki 

bilgilerin gerekli birimlere aktarılması için uçuşu izleyen, acil durum (sabotaj, kaza 

kırım, uçak kaçırma vb.) bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan, Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından lisanslandırılan kişidir. Uçuş Harekât 

Uzmanları, hava araçlarının mümkün olduğunca hızlı ve emniyetli bir şekilde kalkışa 

hazırlanmalarını sağlar. Herhangi bir hava aracının uçuşa hazırlanması ile ilişkili farklı 

operasyonların/işlemlerin ve hizmetlerin tümünün, söz konusu uçağın kendisine tahsis 

edilmiş zamanda kalkış gerçekleştirebilmesine imkân verecek şekilde doğru zamanda 

ve doğru sırada bir araya getirilmesine destek olur. 

Uçuş Harekât Uzmanları; temizlik, yakıt ikmali ile bagaj ve kargo yüklemesi işlemlerini 

kapsayan faaliyetleri takip ederek, kalkışa hazır olduklarından emin olmak üzere kabin 

ekibi ve hava aracı teknisyenleri ile yakından ilişki kurar ve bu kişilerle birlikte hareket 

ederler. Farklı hizmet sağlayıcılarının tümü ile temasın sürdürülebilmesi için 

operasyonel planlama araçlarından elektronik sistemlere kadar geniş bir dizi  
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teknolojiden yararlanırlar.  Uçuşlar günün her saatinde gerçekleştirileceğinden 

vardiyalı çalışma sistemi gerektirir. Uçuş harekât uzmanları yolcu ve kargo havayolu 

işletmelerinin temsil/gözetim şirketlerinde iş bulabilmektedirler. 

‘TASARIM VE SANATTA BİR DOKUNUŞ’ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Tasarım ve Sanata Bir 

Dokunuş’  adlı eğitimlerin 9 – 12 Şubat tarihleri arasında online olarak 

gerçekleştireceğini duyurdu. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş’ 

adlı eğitimleri, 9 – 12 Şubat tarihleri arasında pandemi sebebiyle online olarak 

gerçekleştirileceğini açıkladı.  

Üniversiteden yapılan açıklamada, “İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nde İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Grafik 

Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri ile 

öğrencilerimizin yeteneklerini kullanmalarını ve onların “benzersiz üretimler 

yapmalarını” sağlamayı amaçlıyoruz. Gelin bu eğitimlerin nasıl olduğunu birlikte 

deneyimleyelim” ifadelerine yer verildi.  

Aday öğrencilerin başarılı olacakları alanları belirlemesine ve kariyer planı 

oluşturmasına katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler ise şu şekilde sıralandı: 

“Dijital Yaratıcılık ve Tasarım, Grafik Tasarımda Yeni Trendler, Grafik Tasarımda 

Görsel Algı Yönetimi, Sinema ve Ekranlarda Yaratıcı Etkinlik” 

Tüm eğitimlere üniversitenin ilgili web sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurmak 

mümkün. 

ŞİZOFRENİ, KOVİD-19 ÖLÜM OLASILIĞINI 3 KAT ARTIRIYOR 

‘Kovid-19 hastalarında psikiyatrik bozuklukların ölümle ilişkisi’ araştırıldı. Amerika’da 

gerçekleştirilen çalışma ileri yaş risk faktörlerinden sonra, ikinci en büyük Kovid-19 risk 

faktörünün şizofreni olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı değerlendiren Psikiyatrist 

Recep Emre Tan, “Şizofreninin nedenleri arasında bazı bağışıklık sistemi problemleri 

yer alıyor. Araştırma, şizofreni hastalarında, Kovid-19 ölüm olasılığının 3 kat fazla 

olduğunu gösterdi” dedi. Tan, bu kişilerin aşılanma programında öncelikli grupta yer 

alması gerektiği önerisinde bulundu. 

Amerika’da ‘Kovid-19 hastalarında psikiyatrik bozuklukların ölümle ilişkisi’ araştırıldı. 

45 gün boyunca 7 bin 500’e yakın hastanın tedaviye verdikleri yanıt incelendi ve ölüm 

oranlarına bakıldı. Test sonuçları pozitif olan uygun hastaların 75'inde yüzde 1.0 

şizofreni spektrum hastalığı öyküsü, 564'ünde yüzde 7.7 duygu durum bozukluğu  
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öyküsü ve 360'ında yüzde 4.9 anksiyete bozukluğu öyküsü vardı. Şizofreni spektrum 

bozukluğu tanısı olanlar ölüm riskiyle ilişkilendirilirken, duygudurum ve anksiyete 

bozuklukları olanlar ölüm riskiyle ilişkilendirilmedi. Araştırma, şizofreni hastalarında, 

Kovid-19 ölüm olasılığının 2.7 kat fazla olduğunu ortaya çıkardı.  

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Psikiyatrist Recep Emre Tan, “Kovid-19’a 

bağlı ölüm oranlarında ileri yaş ilk sırada yer alırken; kardiyovasküler hastalıklar, 

diyabet, morbid obezite, kronik hastalığı olanlar diğer grupları oluşturuyordu. 

Araştırmaya göre, şizofren hastalarında Kovid’ten ölüm oranı bu rahatsızlığı 

yaşamayanlara oranla yaklaşık 3 kat daha fazla. Zaten şizofrenlerde yaşam ömrü 10-

15 sene daha kısadır. Bunların diğer ek tıbbi hastalıklar gösterme ihtimali de daha 

fazla. Ayrıca şizofreninin nedeninde tam bilemediğimiz immün regülasyon sorunları var 

yani bağışıklık sistemlerinde özellikle T hücrelerinde bir takım problemler var. Düzenli 

olmayan oto immün sistemde sorunlara neden olduğu, hastalığın seyrini daha da 

kötüye götürdüğüyle ilgili bir takım hipotezler ortaya atılıyor” diye konuştu. 

800 BİN ŞİZOFRENİ HASTASI VAR; YAŞAM SÜRELERİ 15 YIL DAHA KISA 

Dünyada ve Türkiye’de şizofreni hastalığının görülme oranının yüzde 0.8 ila 1 oranında 

olduğunu söyleyen Tan, “Türkiye nüfusuyla da hemen hemen 800 bin kişiye yakın 

insanın şizofreni hastası olduğu tahmin ediliyor. Bunların hepsi kayıt altında değil, 

tedaviye başvurmuş değil, hepsi takip edilmiyor ve izlenmiyor. Bazısı da kendi 

durumunun farkında değil ve reddediyor” dedi.  

Şizofreni hastalarının koronavirüsten ölüm riskinin yüksek olmasıyla ilgili bazı 

hipotezlerin olduğuna dikkat çeken Tan, “Çok daha iyi seyreden, tedaviye yanıt veren, 

çalışabilen insanlar olduğu gibi maalesef hiçbir tedaviye yanıt göstermeyen çok ağır 

dirençli, öz bakımıyla, kişisel hayatıyla yaşam sürecini de kısaltan, ciddi sorunlar 

yaşayabilen şizofreni hastaları da var. Şizofreni hastalarında yaşam ömrü 10-15 sene 

daha kısadır. Bunların diğer ek tıbbi hastalıklar gösterme ihtimali zaten daha fazladır. 

Tedavi olma, tedaviyi düzenli devam ettirme ihtimalleri görece biraz daha azdır” diye 

konuştu. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SORUNLARI YAŞANIYOR 

Şizofreni hastalarının tedaviye ulaşamadıkları, yeme, içme, barınma, diğer sosyal 

destekleri alamadıkları için koronavirüsten biraz daha fazla etkilenebildiklerini belirten 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Recep Emre Tan, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Şizofreninin nedeninde tam bilemediğimiz immün regülasyon sorunları var. Bağışıklık 

sistemlerinde, özellikle T hücrelerinde bir takım problemler oluyor. Tam net olarak 

açıklanamamakla birlikte; Kovid’in şizofreni hastalarındaki bağışıklık sisteminde zaten  
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bozulmuş, düzenli olmayan oto immün sistemde iyice sorunlara neden olduğu, 

hastalığın seyrini daha da kötüye götürdüğüyle ilgili bir takım hipotezler ortaya atılıyor.” 

AŞI ÇALIŞMALARININ SEYRİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR 

Türkiye’de sıkı bir aşılama çalışmasının başladığını ve bu çalışmalarda şizofreni 

hastalarına bir ayrıcalık tanınabileceğini ifade eden Tan, “75 yaş üzerinde olanlar 

Kovid-19’dan ölüm riski açısından ilk sırada yer alıyorken, 2’nci sırada şizofreni 

hastaları yer alıyor. Bunun önlenebilmesi için şizofreni hastaları aşılanma programına 

mutlaka dahil edilmelidir. Aynı zamanda şizofreni hastalarının da bu hastalıktan 

korunması için özel bir önem gösterilmeli. Ülkemizde pek çok, büyük ve depo hastane 

diye geçen psikiyatri hastaneleri var. Burada uzun süre yatan hastaların pek çoğu 

şizofreni hastaları. Bunlara özellikle biraz daha risk grubunda oldukları bilinerek 

davranılmalı. Koruyucu önlemler artırılmalı, hasta olduklarında bu bilgi göz önünde 

bulundurularak çok daha çabuk tedavilere başlanmalı” ifadelerini kullandı. 

DİĞER PSİKİYATRİ HASTALARI PANİK YAPMASIN! 

Yapılan çalışmanın diğer psikiyatri hastalarını panikletmemesini söyleyen Tan, “Bu 

çalışmada şizofreni olan hastalar, duygu durum bozukluğu, depresyon, bipolar 

bozukluk, kaygı ve endişe bozukluğu olan hastalar da taranıyor. Bu grupta olan 

hastalarda ölüm oranında bir fark yok. Pandeminin sağlıklı insanların üzerinde yarattığı 

bir kaygı, endişe, huzursuzluk var. Psikiyatrik rahatsızlığı olan hastalarımızda bu 

durumlar daha da depreşti. Onlar hemen kaygılanmasın. Tüm psikiyatrik rahatsızlığı 

olan hastalarda koronavirüsün kötü seyretmesi ya da ölüm riskini artırması gibi bir 

durum söz konusu değil” diye konuştu. 

“ATIF ALAN YAYIN SAYISI 21 BİN 690’A ULAŞTI” 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2019 yılına ait Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme Raporu'nu değerlendiren Prof. Dr. Nail Öztaş, üniversitelerin bilimsel 

rekabetteki en önemli göstergelerinden atıf sayısının, en çok kullanılan bilimsel 

performans ölçütlerinden biri olduğunu söyledi. Öztaş, “Türkiye’de yüzde 10'luk dilimde 

atıf alan yayın sayısı 21 bin 690'a ulaştı” dedi. 

Türkiye'deki 189 üniversite YÖK tarafından değerlendirildi. 2018'e göre üniversitelerde 

ciddi bir gelişme kaydedildiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “Ar-Ge projeleri bir önceki yıla oranla yüzde 44 artarak 

8 bin 362'ye yükseldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin de Ar-Ge’ye harcadığı yatırım 

bütçesi oranı %47,3’e çıktı” diye konuştu.  

Akademisyen başına düşen ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayıları 

hakkında bilgi veren Öztaş, “Raporlar, ulusal hakemli dergilerdeki kişi başına düşen  
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yayın sayısının 0,05'ten 0,11'e, uluslararası hakemli dergilerdeki kişi başına düşen 

yayın sayısının ise 0,31'den 0,36'ya yükseldiğini gösteriyor. Yüzde 10'luk dilimde atıf 

alan yayın sayısı da 21 bin 690 olarak görülüyor” dedi. 

“YAPILAN ATIFLAR ARTIYOR” 

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından indekslenen İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi’ne (İGÜSBD) yapılan atıfların da her geçen gün arttığını ifade 

eden Öztaş, “2021 yılı Ocak ayı itibariyle 62 atıfa ulaşan dergi, indirme rakamlarında 

da yükselişte. Bu ay itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM rakamlarına göre dergi içeriği 337 

bin 508 defa indirilmiş durumda. 2021 Ocak ayı itibariyle dergiye 449 makale gönderildi 

ve bu makalelerin 236’sı dergi hakemlerinden olumlu rapor alarak yayınlandı. Halen 

işlemde olan çok sayıda makale bulunuyor” diye konuştu. 

“ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ NİTELİĞİNDE” 

İGÜSBD’nin uluslararası hakemli dergi niteliğine sahip olduğu ve yılda iki kez Nisan ve 

Ekim aylarında yayımlandığını söyleyen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir 

Gayretli ise, “Dergide araştırma makaleleri, derleme makaleler ve kitap incelemeleri 

yayınlanıyor. Yayınlanan makaleler içinde araştırma makalelerinin oranı %85 

düzeyinde. Dergiye felsefe, halkla ilişkiler, idari bilimler, iktisat, iletişim bilimleri, 

istatistik, işletme, lojistik, psikoloji, siyasal bilimler ve sosyoloji konu başlıkları 

çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul ediliyor” dedi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın “Üniversitelerimizin göstergelerinde gözle 

görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini hatırlatan Gayretli, “Raporlar 

üniversitelerin gelişiminin ve başarılarının ölçülmesi açısından önem arz ediyor” diye 

konuştu. 

AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİSİ FİLMLERİYLE FESTİVALLERDEN ÖDÜLLE 

DÖNDÜ 

Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çipe’nin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 

orta metraj filmi ‘Azer’ ve Çipe’nin 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Uz’un senaryosunu 

yazıp yönettiği kısa filmi ‘Vesile’ uluslararası ve ulusal festivallerden ödülle döndü. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 

Kemal Çipe ve bölümün 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Uz, çektikleri filmlerle ulusal ve 

uluslararası festivallerden birçok ödül kazandı. 

Kemal Çipe’nin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği orta metraj filmi ‘Azer’, 

Uluslararası Meihodo Görsel Medya Festivali ve Asya Sinematografi Ödülleri’ndeki 

başarısının ardından, Lift Off Global Network’un 2021 seçkisinde de yer aldı.  
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Bir miras hikâyesinin ana odağında üç farklı hikâyeyi ele alan ‘Azer’ filmi hakkında 

konuşan Çipe, filmde semboller, isimler, eylemler ve diyaloglarla katmanlar 

oluşturduğunu ifade ederek,  toplumsal hayatta yaşanan olayların gerisindeki psikolojik 

faktörleri sorguladığını belirtti. Filmde psikoloji temelli kavramlara, teolojik ve mitolojik 

öykülemelere yer veren Çipe, filmin senaryosunu oluştururken kutsal kitaplardan da 

yararlandığını söyledi. 

Yusuf Uz ise, senaryosunu yazdığı ve yönettiği kısa filmi ‘Vesile’ ile ORDAP’ın ‘iyilik’ 

temalı kısa film yarışmasında 85 film arasından 6’ncı seçilerek, mansiyon ödülüne layık 

görüldü.  

Ailesinin geçimini sağlayabilmek için kâğıt toplayıcılığı yapan İbrahim’in hikâyesinin 

anlatıldığı filmi pandemi döneminde çektiklerini ve bu durumun da birtakım zorlukları 

beraberinde getirdiğini söyleyen Uz, sözlerine şu şekilde son verdi: 

“Bir iyilik yaparsanız o iyilik dönüp dolaşıp yine sizi bulabilir. İyilik yapmaktan 

vazgeçmeyin. Yaptığınız bir iyilik başkalarının da iyilik yapmasına vesile olabilir.” 

‘LİSE KIŞ AKADEMİSİ’ DEVAM EDİYOR 

Bilime, laboratuvar çalışmalarına, sanata ve spora ilgi duyan lise öğrencilerini bir araya 

getiren ‘Lise Kış Akademisi’ devam ediyor. Akademi, öğrencilerin gelecekteki meslek 

seçimlerine yön vermeyi amaç ediniyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) 

2018’den bu yana düzenlediği ‘Lise Kış Akademisi’ pandemi sebebiyle online olarak 

gerçekleştiriliyor.  

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eğitim programlarının ilgiyle takip edildiğini ifade 

eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “İnternet üzerinden 

gerçekleştirilen eğitim programlarımızla ülke sınırlarımızı da aşmış olduk. Türkiye’nin 

doğusundan batısına birçok ilinden öğrenciyi kampüsümüzde ağırlıyorken, dünyadan 

da takip edilebilir olduk. Uluslararası öğrenci sayımız da bunu destekler nitelikte” diye 

konuştu. 

Lise Kış Akademileri ile 2018’den bu yana 8 bin’den fazla lise öğrencisi ile 

buluştuklarını belirten Abdülkadir Gayretli, “Eğitim programlarımız içerikleri itibariyle 

diğer Lise Kış Akademilerinden ayrılıyor. Üniversite akademisyenleriyle bir araya gelen 

öğrenciler,  üniversite hayatını deneyimliyor. Birçok farklı bilim ve sanat dalına ilgi 

duyan öğrenciler bir platformda, tüm alanları deneyimliyor” ifadelerini kullandı. 

Lise Kış Akademisi’ne üniversitenin ilgili web sitesi üzerinden ücretsiz olarak 

başvurulduğunu hatırlatan Abdülkadir Gayretli, hafta sonuna kadar öğrencilerin 

katılabilecekleri programları ise şöyle sıraladı: 
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“İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Uzaktan Algılamanın Geleceği, Cyber Security, 

Dijital Pazarlama, Artificial Intelligence, Being a Humanistic Leader-Manager In the 

21st Century, Zihinsel Antrenman (Hafıza ve Dikkat: Hafıza ve Dikkati Güçlendirmenin 

Yolları), Positive Peer Relations” 

 

 

 

 

 

 

 

 


