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Havayolları 

Pilot Mülakatlarında 

Başarı Seminerleri
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PİLOT MÜLAKATLARI BAŞARI SEMİNERLERİ

Havayolu mülakatlarında sergilenen performans aday 

açısından oldukça önemlidir. Yüksek potansiyelli ve pilotaj 

eğitimlerinde oldukça başarılı olan bir aday, mülakat esnasında 

gerekli performansı sergilemeyse ne yazık ki hedeflediği işe 

kavuşamamaktadır.

Bu program havayolu pilot adaylarının havayollarında işe giriş 

süreçlerinde başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla 

TALPA üyelerine özel olarak hazırlanmıştır. İçeriğinde 

mülakatlarda sorulabilecek sorular, uygun genel cevaplar, işe 

alım süreçlerinde adayda gözlemlenen önemli detaylar ve işe 

alım ekibin adaylardan beklentileri aktarılacaktır.

Ayrıca mülakatlarda adayın en iyi performansını gösterebilmesi 

için mülakat stresini kontrol edebilme, stresi olumluya çevirme, 

mülakatta mental olarak düşüşler yaşandığında bu süreci 

hızlıca  için yapılması gerekenlerin aktarılacağı özel bir eğitim 

de oluşturulmuştur. 



Dr. Murat 

Bilgili

Cpt. Oğuz Bora 

Or

Müge 

Gökdeniz

44 Yıl uçuş tecrübesi

22.000 saatten fazla uçuş saati

Tip Şefliği, Base Müdürlüğü, 

simülatör eğitmenliği

(TRI/TRE/SFI/SFE )

Yıllarca mülakatlarda yetkili ve 

karar verici olarak görev alma 

Kariyer danışmanı, ICF akredite 

koç (ACC), işe giriş süreçleri ve 

İK danışmanı, kişisel markalaşma 

uzmanı

Uluslararası birçok şirketin işe giriş 

süreçlerinde ve mülakatlarında 

danışmanlık, CV ve mülakatlar 

konusunda uzmanlık

Psikiyatrist. Mental ve performans 

danışmanı.

Şahika Ercümen rekorlarını 

kırarken ve Çağla Büyükakçay

dünyada ilk 60’a girerken 

danışmanlıklarını yapıyordu.,

Son 4 yıldır havayollarında pilotlara 

ve diğer çalışanlara performans ve 

stres yönetimi eğitimleri 

vermektedir. 
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Havayolu Pilot Mülakatı Başarı Seminerleri

Havayolu mülakatında işe alım ekibinin adayda 

gözlemlediği öncelikler ve önemli konular 

vardır. Bu konuların içeriği ve detayları en iyi 

şekilde işe alım ekibinde yer almış uzmanlar 

tarafından bilinmektedir. 

Bu seminerde mülakat ekibinin havayolu pilot 

adaylarından beklentileri, sorulabilen  bazı 

sorulara en uygun cevap şekilleri, teknik 

soruların içerikleri ve nelere dikkat edildiği gibi 

adaylara yardımcı olabilecek bir içerik yer 

almaktadır. 
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Mülakat Stresini Yönetebilmek ve Başarmak

Adayların bir çoğu gerekli donanıma sahip olsalar 

da, mülakat stresi yüzünden maalesef 

mülakatlarda elenmektedirler. 

Bu sebeple adayların başarılı olabilmelerine 

destek olmak için, binlerce pilot ve havayolu 

çalışanına stres yönetimi eğitimi vermiş 

Dr. Murat Bilgili tarafından katılımcılara özel 

ipuçları ve yönlendirmeler verilecektir.

Amaç adayların işe alım süreçlerinde 

performanslarını en üst düzeyde 

gösterebilmesidir.
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