Bu bölümdeki yazılar,
havacılığa gönül vermiş, tutkuyla
bağlanmış
çok değerli
Kaptanımız Sayın Tufan SEVİNÇEL’in
yazdığı “Pilot Olmak İstiyorum” adlı
kitabından alınarak, sizlerle
paylaşılmaktadır.
Bu kitabı, Türk Havacılığı’na
kazandırdığı için kendisine, okuma
nezaketi gösterdiğiniz için sizlere
çok teşekkür ederiz.

5. NASIL PİLOT OLURUM?
Bu bölümde hem amatör hem de profesyonel pilot konu başlıklarını
beraber inceleyeceğiz.
5.1. MESLEK OLARAK PİLOTLUK
Kariyerinizi planladınız mı?
Pilot olmaya karar verdiniz, evet ama bu karardan önce kariyer
hedeflerinizi belirlediniz mi? Pilotluk eğitimine başlamadan önce başarılı
olmanız gereken daha birçok kariyer basamağı var. Öncelikle tüm
hayatınızın akışını etkileyecek meslek seçiminizde gerçekçi hedefler
koymalısınız; ‘’ Üç yıl içinde pilotaj eğitimine başlayacağım ’’, ‘’Boş
vakitlerimi havacılıkla ilgili aktivitelerle geçirmeliyim’’, ‘’Yurtdışındaki
havayollarında uçmak istiyorum’’, ‘’Havayollarına başvurmadan önce iki
yıl Uçuş Öğretmeni olarak çalışmalıy ım’’, ‘’Eğitime başlamadan önce
askerlik görevimi yerine getirmeliyim’’,
‘’İ ngilizcemi ilerletmek
zorundayım’’ gibi. Bu tür kararları almak kariyerinizi planlamanız için yön
verecektir. Eğer kendinize hiç bir hedef belirlemezseniz, kariyerinizi kontrol
altında tutma imkanı elde edemeyeceksiniz. İ ş hayatını kontrol altında
tutamaz ve kendinize bir kariyer planı yaratamazsanız, bu durum sosyal
hayatınızı da negatif olarak etkileyecektir.
Bu aşamada bu tür
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planlamaların çok önemli olmadığını ve erken veya ge ç olduğunu
düşünebilirsiniz. Kariyer planlaması yapmanın her yaşta yapılabileceğini
belirtmek istiyorum. Belki birkaç örnekle bu konuyu açmakta yarar var.
Kariyer planları uzun ve kısa vadeli olarak iki başlık altında toplanabilir. Kısa
vadeli kariyer hedefiniz ‘’Beş yıl içinde pilot olacağım’’, uzun vadeli
hedefiniz ise; ‘’Pilot olduktan 10 yıl sonra büyük bir havayolu şirketinde
Kaptan Pilot olacağım’’ gibi.
Kısa vadeli kariyer hedefleriniz uzun vadeli hedefinizi destekleyen
unsurlardır. Kısa vadeli ka riyer hedeflerinizi ne kadar iyi planlarsanız uzun
vadeli hedefinize ulaşmanız o kadar kolaylaşır. Örneğin üniversitenin son
sınıfındasınız ve iki yıl sonra uçuş eğitimine başlamayı düşünüyorsunuz ve
İngilizceniz zayıf. Ne yapacaksınız? Doğal olarak pilot luğun ön şartlarından
biri olan İngilizcenizi geliştirmek için çabalayacaksınız. Kurslara katılacak,
pratiğinizi arttırmak için yurtdışına gidip yaz kamplarında çalışacak veya
özel ders alacaksınız. Ayrıca lise veya üniversite döneminizi havacılıkla ilgili
stajlar veya uçuşla (planör, paraşüt, model uçak kursları gibi) bağlantılı
aktiviteler ile doldurursanız, özgeçmişinizi gözden geçiren bir insan
kaynakları uzmanına pilotluk hedefinize ulaşmak için ne kadar önce
hazırlığa başladığınızı gösterebilirsiniz.
Havacılık kariyeriniz ile ilgili kısa vadeli planlarınızı gözden geçirip ne
kadarını gerçekleştirdiği nizi tespit etmeniz gereklidir.
Özellikle bu aşamada pilotluk mesleğinde kariyer yapmış kişilere ulaşarak,
fikirlerini sormanız ve neler yapılması gerek tiği konusunda bilgi almaya
çalışmanız gerekiyor.
Bu kişilerden yaptıkları işi size ayrıntılı olarak
anlatmalarını rica edin. İ şlerinin kolay ve zor yanlarını detaylandırmalarını
isteyin. Bu şekilde hayal ettiğiniz kariyer hedefinin pratikte ne olduğunu
anlamaya çalışın. Pilotluğun görünen yüzü, üniforması, finansal olanakları
sizi etkilemiş olabilir. Birde iç yüzünü öğrenmek gerekiyor. İşin uygulamadaki
detayları size hiç çekici ve cazip gelmeyebilir. Bu aşamada bile çok ağır
çalışma koşullarına sahip ola n ve aile hayatından son derece feragat
isteyen pilotluk, sizi caydırabilir. Ama daha işin başında iken bunları
öğrenmek yüzbinlerce liranızın heba olmasını ve en az 2 yıllık zaman
kaybını önleyecektir. Yanlış bir karar vermenizi engellemek için kitabın
sonraki aşamalarında pilotluk mesleğinin ve eğitiminin pozitif ve negatif
yönlerini daha detaylı olarak inceleyeceğim.
Türk veya yabancı tüm pilotlar size bilgi aktarmak ve doğru kariyer
planlaması yapmanızı sağlamak için elinden geleni yapar bundan emi n
olun. Özellikle sosyal medya vasıtası ile ulaşacağınız pilotlar mutlaka size
yardımcı olacaktır. Hiç çekinmeyin. Pilot olmaya karar vermiş birçok lise ve
üniversite öğrencisine bugüne kadar elimden geldiği kadar yardım
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etmeye, sorularına cevap vermeye ça lıştım. Özellikle çok genç olanlara ilk
söylediğim şey okul tatillerini ve yaz aylarını boş geçirmemeleri ve havacılık
ile ilgili faaliyetlerde bulunmaları oldu. Elinize bir fotoğraf makinası alıp
havaalanında inen kalkan uçakları bile seyretmek, fotoğr af çekmek ve
onlarla ilgili notlar almak (aircraft spotting) evde oturmaktan iyidir.
Havacılık ile ilgili faaliyetlerde (havacılık fuarları, gösterileri, müze
ziyaretleri vs) aktif olarak yer almanız sayesinde havacılık dünyasında
birçok insanla tanışır, ç evrenizi geliştirme olanağı elde edersiniz. Unutmayın
havacılık bilginizi ve görgünüzü arttırmanız geleceğinize yapacağınız en
değerli yatırımdır.
Kısa vadeli hedeflerimizi de belirledikten sonra artık sıra ana hedefimiz olan
pilotluk mesleğine adım atmay a geldi.
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