Değerli ÜSİMP Patent Fuarı Katılımcıları,
Bu yıl ilki gerçekleştirilen 2017 Yüksek Öğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri
kapsamında İstanbul Üniversitesi “Üniversite-Sanayi İş birliği” Ödülü’ne layık
görüldü. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Araştırma Üniversitesi olarak seçilen
10 Üniversiteden biridir.
Kurumsal alanda “Üniversite-Sanayi İş birliği” Ödülü İstanbul Üniversitesi’nin
oldu. Ödül, İstanbul Üniversitesi adına İÜ Rektörüne Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından verildi.
İstanbul Üniversitesi, Türk Hava Yolları ile iş birliği kapsamında, kurumun ikinci
pilot adaylarının psikolojik özelliklerinin değerlendirilmesi ve seçimine yönelik
daha önce yurt dışından alınan hizmete alternatif sistem oluşturulması, dünyada
sayılı havacılık psikolojisi enstitülerinden birinin kurulması ve bu alanda nitelikli
insan kaynağı yetiştirilmesine vesile olması dolayısıyla “Üniversite Sanayi İş Birliği
Ödülü”ne hak kazandı.
İş birliği kapsamında, İstanbul Üniversitesi Bünyesinde Sayılı Havacılık Psikolojisi
Enstitülerinden Biri Kuruldu. Bu enstitüde; insan kaynağının seçiminde ve
geliştirilmesinde yenilikçi sistemler geliştirilmeye başlanmıştır.
İstanbul Üniversitesi ve Türk Hava Yolları arasında Sanayi-Üniversite işbirliğinin
geliştirilmesine yönelik olarak imzalanan protokol, THY’nin ihtiyaç duyacağı
teknoloji, araştırma ve yenilik çalışmalarını karşılamak üzere, THY tarafından
yürütülecek projelerde İstanbul Üniversitesi’nin bilgi ve tecrübe birikiminden
faydalanılmasına olanak tanımaktadır. İstanbul Üniversitesi’nde güncel toplum
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AR-GE ve yenilik çalışmalarının artırılmasını
amaçlayan proje ile havacılık ve hava yolları işletmesi alanında her iki kurumun
katkıda bulunacağı yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına ve insan
kaynağının seçiminde ve geliştirilmesinde yenilikçi sistemlerin geliştirilmesini
sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeye başlamıştır.
Bu protokole ek olarak imzalanan diğer protokol ile de pilot adaylarının ve aktif
pilotların psikometrik ve diğer değerlendirilmeleri, uzay ve havacılık psikolojisinin
geliştirilmesi için her iki kurumun bilgi ve tecrübeleri birbirine aktarılması
hedeflendi. Bu amaçlar çerçevesince İstanbul Üniversitesi’nde THY ile birlikte
THY Uçuş Akademisine II. pilot adaylığı için başvuran adayların
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Çalışma kapsamında İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan psikolog, psikiyatrist,
davranış bilimleri ve insan kaynakları uzmanlarından meydana gelen, ancak

çoğunluğu psikolog yaklaşık 20 kişilik bir ekip oluşturuldu. Bu ekip çalışmalara
2016 yılında bu adayları hali hazırda değerlendirmek üzere kullanılan yöntemleri
ve süreci gözlemleyerek başladı. 2016 yılında kaptan pilotlar ve THY’da görevli
personelden oluşan ekipler İstanbul Üniversitesi ekibine uçuş süreciyle ilgili
bilgileri ve pilotların hangi özelliklerinin güvenli bir uçuş için kritik önem
taşıyabileceğini anlatan birçok eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantılardan
başka, İstanbul Üniversitesi ekibi uçuş simülatörü ile uçuş deneyimleri yaşamak
ve süreci yerinde görmek üzere THY eğitim alanlarına ziyaretler gerçekleştirdiler
ve pilotların düzenli biçimde katıldıkları eğitim çalışmalarının bir kısmını izleyerek
yaşamış oldukları sorunları gözlemlediler. 2017 yılı içinde de ekibe yeni katılan
üyelerin eğitimleri ile ilgili çalışmalar daha kapsamlı ve standardize hale gelerek
hızla devam etmektedir. Gerekli eğitimleri alan ekip üyeleri II. pilot adaylarını
değerlendirme süreci içinde kurul üyesi olarak yer alarak THY uçuş akademisine
başvuran II. pilot adaylarının psikolojik değerlendirilme sürecine katılmaktadır.
Halen, THY’nın hizmet aldığı bir Alman şirketin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi
mülakat kurulu ekibi de adayların psikolojik değerlendirme faaliyetlerine katkı
sağlamaktadır.
Bu işbirliğinin en önemli kazanımlarından biri 2017 yılında kurulmuş olan İÜ
Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü’dür. Havacılık Psikolojisi Araştırmaları
Enstitüsü hem Türkiye’de hem de dünyada sayılı havacılık psikolojisi
enstitülerden biri olma özelliğine sahip ve ileride açacağı yüksek lisans-doktora
programlarıyla havacılık psikolojisi alanında çalışacak personelin yetiştirilmesine
ve bu alandaki bilgi açığını kapatmak üzere pek çok yararlı araştırmanın
yapılmasına olanak sağlayacak. Bu işbirliğiyle üniversitemiz toplumumuzda
önemli bir yeri olan Türk Hava Yolları’na hizmet vererek topluma da hizmet
verme amacına katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra üniversitemiz ihtiyaç olan
bir alanda personeline uzmanlaşma olanağı vererek kariyer olanaklarını
genişletmelerine yardımcı olmaktadır.
Üniversitelerin sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içine girmesi, her hususta bilimsel
yöntemlerin kullanılması ve işlerin tasarlanması ve sonuçların alınmasında
objektif ve sağlam verilere ulaşılması anlamına geliyor. Bilimsel yöntemlerin ve
bilgilerin özellikle havacılık sektörü gibi hızlı gelişen, en ufak hatanın dahi çok
sayıda insanın can kaybıyla sonuçlanabileceği iş ortamlarında kullanılması son
derece önemli. Diğer bir önemli nokta ise kurulan işbirliğinin yurtdışındaki
firmalardan ithal edilen hizmetler yerine ülkemiz kurumlarının sunacağı
hizmetlerin kullanılması konusunda örnek teşkil etmesi. Şirketler hizmetlerini
yurtdışı şirketlerden satın almak yerine mümkün olabildiğince yerli kurumlardan

aldıklarında hem kültürel çatışmaların getireceği zararlardan korunabilir hem de
toplum kaynaklarından daha fazla yararlanarak ülke ekonomisine katkıda
bulunabilirler. Dolayısıyla bu çalışma özellikle ithal hizmet sağlayan sektörlerin
örnek alabilecekleri bir model olma niteliğine sahiptir.

