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Gizlilik Bildirimi

KURUM/KURULUŞ, Can EREL (www.canerel.com.tr) tarafından verilen sözlü ve hazırlamış olduğu işbu
sunum içeriğindeki yazılı bilgilerin gizli bilgiler olduğunu, sunum sırasında Can EREL’e ait ticari, teknik,
ekonomik, finansal veya pazarlamaya ilişkin bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her
türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacağını, hiçbir kişi ya da kuruluşa ifşa etmeyeceğini ve ulaşma imkanı
vermeyeceğini, bunun için gerekli tüm tedbirleri alacağını, işbu sunumun amacı dışında
kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KURUM/KURULUŞ, işbu sunumun içeriği ve Can EREL ile arasındaki iş ilişkisi hakkında yazılı ve görsel
medyada Can EREL’in yazılı onayı olmaksızın hiçbir açıklama yapamaz.
KURUM/KURULUŞ, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişi ve kurumların da gizlilik kurallarına
uymalarından sorumludur.
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Temel Yapı
Bu dokümanın yazarının (CE, Can EREL) havacılık-uzay ve savunma endüstrilerinde…
… mühendis, araştırmacı, eğitimci, yönetici, girişimci, teknokrat, bürokrat, diplomat, karar verici ve
strateji belirleyici olarak aldığı rollerde onlarca yılda elde ettiği bilgi, bilit ve deneyim ile nereden
gelinmekte olunduğu aranıyor ve nereye gidiliyor olunacağı ön görülmeye çabalanmaktadır; doğru
geçmişi kavrayarak geleceğe pusula edilmeye çalışılmaktadır.
Yapılan detaylı araştırmalara dayalı içeriklere sahip kişisel notlar, yazara has "CAN'CA" yazım tekniği ile bir
araya getirilerek oluşturulan, araştırma raporları ve makaleler ile, ilgili okuyucuların değerlendirmelerine ve
anılarını tazelemesine, hatta toplumda havacılık-uzay ve savunma alanlarında farkındalığın artırılmasına
mütevazi bir katkı sağlanabilmesine gayret edilmektedir.
Çalışma sonuçları, sesli ve görsel her form ve formattaki medyadan faydalanılarak hedef kitleye
ulaştırılmasına çabalanmaktadır; yazılarla, mesajlarla, konferans ve sohbetlerle… Aynı amaçla,
… mesleki oluşumlarla,
... eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri ile,
yakından ilgilenilmekte ve olanaklar ölçüsünde görev ve sorumluluk alınmaktadır.

İstenmektedir ki, bu çabalar ile elde edilen ürünlerden yazarın günümüzdeki meslektaşları ve
ilgidaşları, ama onlardan da önemlisi, gelecekteki meslektaşı ve ilgidaşı olacaklar yararlanabilsinler;
özellikle de genç kızlar ve kadınlar…
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Tipi

WOAW Etkinliğiniz,
 "Community Event | Toplumsal Etkinlik" mi?
 "Corporate Event | Kurumsal Etkinlik" mi
 "Special Offer | Özel Öneri" mi?
Şu ayrıntılara göre düşünelim...
•

"Toplumsal Etkinlik" ilgili herkese yöneliktir, "Kurumsal Etkinlik" ilgili kurumdakiler ve belki
davetlilere yöneliktir.

•

"Toplumsal Etkinlik" açısından erişimi güçlü tanıtım çok önemlidir.

•

"Toplumsal Etkinlik" için kullanılacak kaynaklar farklı olabilir, "Kurumsal Etkinlik" kaynağı genelde
kurum bütçesinden karşılanır, sponsorluk olabilir.

•

"Toplumsal Etkinlik" yeri ve ayrıntısı daha esnek olarak belirlenir, "Kurumsal Etkinlik" yeri
kurumsal kültür ve değerleri etkisinde belirlenir.

•

"Toplumsal Etkinlik" planı daha esnek olabilir, "Kurumsal Etkinlik" planı daha ayrıntılı ve katıdır,
kurumsal kültür ve değerleri etkisindedir.

"Özel Öneri" ise özel şartlarla, belli bir kitleye yönelik, ayrıntısı kendi içine belirlenecek etkinliklerdir..
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Usullerine Yönelik...

Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) tarafından dünya çapında koordine edilen Dünya Havacı
Kadınlar (WOAW) Haftası’nın amacı havacılık ve uzay ekosistemlerinde toplumsal cinsiyet dengesinin
geliştirilmesidir. Bu bağlamda, ekosistemlerdeki tüm oyuncuların samimi katılım ve işbirlikleri ile,
• Havacılık - uzay endüstrileri geleceğinin şekillendirilmesinde kadın katkısının artırılmasına,
• Havacılık - uzay endüstrilerindeki fırsatlar hakkında kadınların farkındalığının artırılarak bu
endüstrilere ilgi ve yönelim güdüsü oluşturulmasına,
• Havacılık - uzay endüstrilerine kadın katkısı tarihinin anılarak kadınların bu endüstrilerde görev
almaya özendirilmesine,
yönelik her etkinlik yapılabilir…

Bu etkinliklerde, hava aracı ve/veya uzay aracı ile doğrudan teması sağlayan, uçuş yapma gibi etkinliklerin
beklenen ilgi ve yönelim güdüsü oluşturmasına etkisi nispeten yüksek olacağı kabul edilse de…
…her birey, grup ve örgütlenmenin kendisi ve/veya yapacağı işbirlikleri ile şekil, içerik ve değeri artışı
da oluşturarak uçuşsuz etkinlikleri hayata geçirmesi mümkündür; yapılacak işbirliklerinin yenileşim
(inovasyon) gücüne bağlı olarak, çok çekici uçuşsuz etkinlikler de gerçekleştirilebilir..
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Usullerine Yönelik...

Düzenlenecek etkinliklerin duyurulmasından, izlenmesine ve sonuçlarının yayınlanmasına kadar yeni
medyanın (twitter, facebook, instagram, LinkedIn gibi) ve uluslararası/ulusal/yerel basın-yayın kuruluşlarının
iletişim olanaklarının dikkate alınması, etkili bir faaliyet için gereklidir. Ayrıca, etkinlik organizatör(ler)in
kendilerinin ve düzenleyecekleri etkinliklerin (www.womenofaviationweek.org linki ile erişilebilecek) WOAW Haftası
resmi web sitesine zamanında kayıt edilmesine de özen gösterilmelidir.
…ki, belirlenen resmi etkinlik usulleri ve zamanlamalarına uygun etkinlik yapılsın ve raporlanabilsin.
Özetle,
•Organizatör siteye üyelik kaydını zamanında yaptırmalıdır,
•Etkinlik ayrıntılarının siteye zamanında kayıt edilmesi gerekmektedir,
•Etkinlik sonucu raporlamasının da zamanında yapılması gerekmektedir.
…ki, düzenlenen etkinlik(ler) dünya genelinde bilinsin, izlensin, etkinlik sertifikalandırılabilsin ve
sonuçta bu etkinlik haftanın resmi değerlendirilmesine alınarak ödüllendirilmeye aday olabilsin.

Aksi halde; verilen emek de harcanan zaman da tam karşılığını alamıyor; etki sadece katılımcı ile sınırlı ve
yerel kalıyor, küreselleşemiyor…

Sürüm 2016-03 (25.11.2016)

(CE Notu: Örnek, Türkiye, Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016 sırasında, bilgi almak ve bazılarına da mütevazı katkılar sağlamak şansına sahip
olduğum en az 40 adet etkinlik düzenledi; ancak sonunda i sadece 26 adedinin Dünya Havacı Kadınlar Haftası resmi web sitesine kayıt olduğunu
ve sonucun zamanında raporlandığını anladım. Bu durumda, Fransa 27 etkinlik ile dünyanın en fazla etkinlik düzenleyen ülkesi oldu. Türkiye,
Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2017 sırasında, 46 adedinde mentorluk verdiğim,
53 etkinlik düzenledi ama hala 10+ etkinliği
resmileştirememiştik.)
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Usullerine Yönelik...

WOAW Haftası tamamlanması sonrası, düzenlenmiş remsi etkinlikler hakkında organizatörler tarafından
WOAW Haftası resmi web sitesine yüklenen raporlar…
…Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) jürisi tarafından, var ise etkinik kategorilerinde dünya
genelinde yapılan açık oylamalar da dikkate alınarak, “örgütlenme” ve “birey” bazlı organizasyonlar
olarak değerlendirilerek,
• TOPLULUKLAR / ŞİRKETLER (COMMUNITIES / CORPORATIONS)
o Dünyanın En Kadın Dostu Havalimanı (Most Female Friendly Airport Worldwide)
o Dünyanın En Kadın Dostu Şirketi (Most Female Friendly Corporation Worldwide)
o Dünyanın En Kadın Dostu İlgi Örgütlenmesi (Most Female Friendly Association Worldwide)
• BİREYLER
o Dünyanın En Fazla Adanmış Kadın Pilotu (Most Dedicated Female Pilot Worldwide)
o Dünyanın En Fazla Destek Sağlayan Erkek Pilotu (Most Supportive Male Pilot Worldwide)
o Dünyanın En Üretken Organizatörü (Most Productive Organizer Worldwide)
 İleri Uçur® Uçuşları Dahil Uçuşlu Etkinlik (Activity Including Fly It Forward® Flights)
 Diğer (Uçuşsuz) Etkinlik (Other Activity)
o Dünyanın En Beğenilen Organizatörü - Most Acclaimed Organizer Worldwide
 İleri Uçur® Uçuşları Dahil Uçuşlu Etkinlik (Activity Including Fly It Forward ® Flights)
 Diğer (Uçuşsuz) Etkinlik (Other Activity)
kategorilerinde ödüllendirilir. Ödüller, iki ay sonra düzenlenen “Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü –
havacılık ve Uzay Endüstrilerinde Toplumsal Cinsiyet Dengesi Sempozyumu” sırasında düzenlenen
Ödül Yemeği sırasında sunulur.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Önerilerinden...

Bu rehber doküman, Dünya Havacı Kadınlar (WOAW) Haftası süresince, başta Türkiye Cumhuriyeti ve
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türkçe konuşan genç kızlarımız ve kadınlarımız üzerinde
etkili, yurtdışı izlenebilirliği/beğenilirliği yüksek olabileceği umut edilerek…
…ama en çok da etkinlik düzenleyicisi olacak ilgililerin yaratıcılıklarında mütevazi bir etki oluşturabilmek
amacı ile, akla gelen bazı etkinlikler takip eden bölümde önerilmektedir:
1. Uçuşlu Etkinlikler:

1.1. İleri Uçur® Uçuş Yarışması / Fly It Forward® Challenge
1.2. İlk Solo™ Uçuş Yarışması / First to Solo™ Challenge
1.3. Tanıtıcı & Özendirici Havayolu Uçuşları / Airliner Flights

2. Diğer (Uçuşsuz) Etkinlikler

2.1. Pembe Kağıt Uçak™ Uçurma Yarışması - Günğ / Pink Paper Plane™ Challenge - Day
2.2. Konuşmacılar / Speakers
2.3. Model Hava - Uzay Aracı Yapma / Model Aircraft - Spacecraft Building
2.4. Endüstri Standları / Industry Booth
2.5. Öğretim ve Araştırma Tesisi Turları / Aerospace Education & Research Facility Tours
2.6. Havacılık-Uzay Fabrikası - Tesisi Turları / Aerospace Factory - Facility Tours
2.7. Uçuş Kontrol Kulesi Turları / Flight Control Tower Tours
2.8. Etkileşimli Sabit Gösterim & Müze Turları / Interactive Static Display & Museum Tours
2.9. Uçuş Öncesi Quiz Yarışması / Preflight Quiz Contest
2.10. Küçük Meydan Etkinliği / Miniature Airport Activity
2.11. Belgesel Gösterimi / Documentary Screening
2.12. Sanat Yarışmaları / Art Contests
2.13. Fotoğraf Yarışmaları / Photo Contests
2.14. Video Yarışmaları / Video Contests
2.15. WOAW Avcısı Yarışması / WOAW Hunt Challenge™
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Önerilerinden... Uçuşlu Etkinlikler

1.1. İleri Uçur® Uçuş Yarışması / Fly It Forward® Challenge
Küçük uçak ve helikopter sahipleri - işleticileri - pilotları havalimanı/meydanı işletmecileri ile işbirliği içinde WOAW Haftası içinde
yapılacak “İleri Uçur® Uçuşları / Fly It Forward® Challenges“ etkinliklerinde, en fazla 6 kişilik uçaklarla, hiçbir yaş kısıtı olmadan
genç kız ve kadınlara uçuş(lar) yaptırılabilir. Bu uçuşlara katılanlara, raporları üzerinden yapılacak değerlendirmeler sonucu,
•
“Dünyanın En Kadın Pilot Dostu Havalimanı - Most Female Pilot Friendly Airport Worldwide”,
•
“Dünyanın En Fazla Adanmış Kadın Pilotu - Most Dedicated Female Pilot Worldwide”,
•
“Dünyanın En Fazla Destekleyen Erkek Pilotu - Most Supportive Male Pilot Worldwide”,
iWOAW ödülleri sunulur.
Uçuş ekibinin anlamlı kompozisyonu, uçuş öncesi-sırası-sonrasında sunulacak bilgiler ve anlamlı hediyeler etkiyi ve gelecekteki
katılımlara olumlu etki yaratacaktır. Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine
özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Önerilerinden... Uçuşlu Etkinlikler

1.2. İlk Solo Uçuş Yarışması - First to Solo™ Challenge
Başlangıç eğitimleri alınmış (balon, planör, ultra-hafif, uçak, helikopter gibi) hava aracında İLK SOLO uçuşunu Dünya Havacı
Kadınlar Haftası içinde planlayarak yapanlar ve bunu tespit ederek raporlayanlar iWOAW tarafından sunulan "İleri Uçur® / Fly
It Forward®" burslarından birini kazanmaya aday olabilir...
Bu tür etkinlikleri yapan küçük uçak ve helikopter sahipleri - işleticileri - pilotları havalimanı/meydanı işletmecileri ile işbirliği
içinde WOAW Haftası içinde gerçekleştirenlerek raporlayanlar da yapılacak değerlendirmeler sonucu,
•
“Dünyanın En Kadın Pilot Dostu Havalimanı - Most Female Pilot Friendly Airport Worldwide”,
•
“Dünyanın En Fazla Adanmış Kadın Pilotu - Most Dedicated Female Pilot Worldwide”,
•
“Dünyanın En Fazla Destekleyen Erkek Pilotu - Most Supportive Male Pilot Worldwide”,
iWOAW ödüllerine aday olabilirler..
Uçuş ekibinin anlamlı kompozisyonu, uçuş öncesi-sırası-sonrasında sunulacak bilgiler ve anlamlı hediyeler etkiyi ve gelecekteki
katılımlara olumlu etki yaratacaktır. Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine
özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Önerilerinden... Uçuşlu Etkinlikler

1.3. Tanıtıcı & Özendirici Havayolu Uçuşları / Airliner Flights
Havayolu işleticileri, havalimanı işletmecileri ile işbirliği içinde, yolcu uçakları ile de bu etkinlik düzenlenebilir; hafta boyunca tüm
yolcuları kız çocuk ve kadınlardan oluşan uçuşlar yapılabilir. Bu tip uçuşlar ücretsiz veya cüzi bir ücret karşılığında yaptırılabilir.

(CE Notu: Bakın, 24 Eylül "Havacı Kızlar Günü”nde Delta Havayolları şirketi “Women Inspiring our Next Generation – WING / Gelecek Nesillerine
İlham Olan Kadınlar” isimli programı kapsamında, New York'tan Washington D.C.ye "hepsi kız uçuşu" gerçekleştirmiş. Havacılık öğretim
programlarında öğrenci veya ilgili bir kâr amaçsız kuruluşta görevli tamamı kız 120 yolcusunu uçurmuş, havacılıkta öncülük yapmış havacı kadınlar
da dahil havacı kadınlarla buluşturup kadın çalışanlarla birlikte STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğretim programları ve havacılık
kariyer fırsatlarını değerlendirip tartışmalarını sağlamışlar)

Hepsi kadın olan uçuş ve kabin ekibi ile organize edilmesi, uçuş öncesi-sırası-sonrasında sunulacak bilgiler ve anlamlı
hediyeler etkiyi ve gelecekteki katılımlara olumlu etki yaratacaktır. Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için
fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.
Bu uçuşlara katılanlara da , raporları üzerinden yapılacak değerlendirmeler sonucunda da,
•“Dünyanın En Kadın Pilot Dostu Havalimanı - Most Female Pilot Friendly Airport Worldwide”,
•“Dünyanın En Fazla Adanmış Kadın Pilotu - Most Dedicated Female Pilot Worldwide”,
•“Dünyanın En Fazla Destekleyen Erkek Pilotu - Most Supportive Male Pilot Worldwide”,
iWOAW ödüllerine aday olunabilir.
...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Önerilerinden... Diğer (Uçuşsuz) Etkinlikler

2.1. Pembe Kâğıt Uçak™ Uçurma Yarışması - Günü / Pink Paper Plane™ Challenge - Day
Üzerlerine havacılığın öncü kadınları ve olanlara yönelik düşünceler yazılı pembe kağıtlarla yapılan uçaklar hazırlanıp, genelde
bir defalık veya hafta boyunca belli bir programda tekrarlanacak şekilde, ilgililerin toplu olarak bir araya geldikleri ortamlarda,
önceden planlanmış havacı kadın isimleri çağrılıp, sloganlar atılarak, uçurulabilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir… Diğer etkinliklerle
ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde (örneğin bir uçuş etkinliği, tesis ziyareti veya konferans öncesi/sonrası gibi) de
planlanabilir.
Bu etkinlik, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından belirlenen standartlarda usul ve zaman düzenlemelerine uyularak
Pembe Kâğıt Uçak™ Uçurma etkinliği yapılır ve raporlanır ise iWOAW ödüllerine aday olması mümkündür.

(CE Notu: Örneğin, 2018 yılında da Guinness organizasyonu ile Pembe Kağıt Uçak uçurma dünya rekoru denemesi yapılacaktır. Dünya çapında
8 Mart 2018 günü (Türkiye saat diliminde 11:00 itibarı ile), ilgili detayları belirtilen usulelrde, gözetimde ve kontrollü olarak, her bir kişinin atacağı
tek resmi pembe kağıt uçak ile bu dünya rekoru denemesi yapılacaktır; detaylar için WOAW haftasının ilgili sayfasında, tıklarsanız....)

Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.
...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Önerilerinden...

2.2. Konuşmacılar / Speakers
Toplu ve bireysel konuşma platformları oluşturularak, havacılık ve uzay ekosisteminde bulunan düşünür, uzman ve meslek
sahipleri tarafından…
… kadının yeri, önemi, o yılın WOAW Haftası teması ve öncü olmuş havacı kadınlara yönelik tanıtıcı, bilgilendirici
konular veya onların adı, anısı ve ürünlerini işleyen konferans, panel veya sohbet tarzı bir defalık veya hafta boyunca
belli bir programda tekrarlanan konuşmalar yapılır veya endüstri guruları tarafından konferanslar düzenlenir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir…
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde (örneğin bir uçuş etkinliği, tesis ziyareti veya konferans öncesi/sonrası
gibi) de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
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2.3. Model Hava - Uzay Aracı Yapma Etkinlikleri / Model Aircraft - Spacecraft Building Activities
Haftaya, katılım etkinlikleri ile katılım sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından, bir defalık veya hafta boyunca belli bir
programda tekrarlanan oturumlarda, hava ve/veya uzay araçları, alanları ve istasyonları model yapımı gerçekleştirilir; modeller
sergilenir...
Bu oturumlarda, hava - uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı, bilgilendirici
konular veya havacılık ve uzay alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izleri teması ile bilgilendirmeler de ilave edilebilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir…
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek (tesis ziyaretleri gibi) bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.4. Endüstri Standları / Industry Booths
Hafta süresince, havacılık ve uzay ekosisteminde yer alan havalimanı terminalleri, havacılık ilgili okulların, konaklama ve
toplanma alanları gibi insan trafiğinin nispeten yoğun olduğu alanlarda / konumlarda veya toplanma yerlerinde…
…endüstrinin farklı katmanları, işlevleri, süreçleri ve ürünlerini tanıtan standlar, fotoğraf gösterim panoları, video film
gösterim sehpa ve kabinleri oluşturulur; ilgili ziyaretçilere toplu veya bireysel olarak (hava - uzay, hava araçları ve uzay
araçları ve o yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici konular veya havacılık ve uzay alanında öncü
olmuş kadınların adı, anısı ve izlerini temalı) bilgilendirmeler yapılır; sorular cevaplandırılır, hatta benzer tema ve içerikte
söyleşiler gerçekleştirilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde (örneğin bir uçuş etkinliği, tesis ziyareti veya konferans öncesi/sonrası
gibi) de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.
...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.5. Öğretim - Eğitim & Araştırma Tesisi Turları / Aerospace Education & Research Facility Tours
Hafta süresince, havacılık ve uzay ekosisteminde yer alan örgün ve yaygın öğretim-eğitim kurum ve kuruluşlarında, araştırma
ve test merkezlerinde, bir defalık veya hafta boyunca belli bir programda tekrarlanan bir program kapsamında, işlevler,
faaliyetler, (kavramsal, mal ve hizmet formlu) ürünler, geleceğe yönelik projeler, uzgörü, hava - uzay, hava araçları ve uzay
araçları ve o yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici konular veya havacılık ve uzay alanında öncü olmuş
kadınların adı, anısı ve izleri teması ile ilgili tanıtım ve öğretici tur ve kısa toplantılar düzenlenir; katılımcıların soruları
cevaplandırılır.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.6. Havacılık-Uzay Fabrikası - Tesisi Turları / Aerospace Factory - Facility Tours
Hafta süresince, havacılık ve uzay ekosisteminde endüstriyel faaliyetlerde bulunan atölyeler, fabrikalar ve teknoloji
merkezlerinde, bir defalık veya hafta boyunca belli bir programda tekrarlanan bir program kapsamında, işlevler, faaliyetler,
(kavramsal, mal ve hizmet formlu) ürünler, geleceğe yönelik projeler, uzgörü, hava - uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o
yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici konular veya havacılık ve uzay alanında öncü olmuş kadınların
adı, anısı ve izleri teması ile ilgili tanıtım ve öğretici tur ve kısa toplantılar düzenlenir; katılımcıların soruları cevaplandırılır.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.7. Uçuş Kontrol Kulesi Turları / Flight Control Tower Tours
Hafta süresince, havacılık ve uzay uçuş faaliyetlerinin kontrol edildiği kule ve tesislerde, bir defalık veya hafta boyunca belli bir
programda tekrarlanan bir program kapsamında, işlevler, faaliyetler ve geleceğe yönelik projeler, uzgörü, hava - uzay, hava
araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici konular veya havacılık ve uzay
alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izleri teması ile ilgili tanıtım ve öğretici tur ve kısa toplantılar düzenlenir;
katılımcıların soruları cevaplandırılır.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.8. Etkileşimli Sabit Gösterim & Müze Turları / Interactive Static Display & Museum Tours
Hafta süresince, havacılık ve uzay ekosistemi ile ilişkilendirilebilecek kalabalık mekanlar ve toplanma alanlarında, bir defalık
veya hafta boyunca belli bir programda tekrarlanan bir program kapsamında, havacılık - uzay ilgili (görüntü / ses / maket /
mock-up) sabit gösterim ve/veya müzelerde ilişkili işlevler, faaliyetler ve geleceğe yönelik projeler, uzgörü, hava - uzay, hava
araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici konular veya havacılık ve uzay
alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izleri teması ile ilgili tanıtım ve öğretici tur ve kısa toplantılar düzenlenir;
katılımcıların soruları cevaplandırılır.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.9. Uçuş Öncesi Quiz Yarışması / Preflight Quiz Contest
Hafta süresince, havacılık ve uzay ekosistemi ile ilişkilendirilebilecek kalabalık mekanlar ve toplanma alanlarında, bir defalık
veya hafta boyunca belli bir programda tekrarlanan bir program kapsamında veya bu hafta sorasında düzenlenen diğer
etkinliklerin belli aşamalarında, hava - uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW teması veya havacılık ve uzay
alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izleri teması ile ilgili küçük sorulardan oluşan quizler veya soru-cevaplı yarışmalar
düzenlenir. Doğru cevap ve sağlanan katkıya göre katılımcılara verilecek küçük ve anlamlı hediyeler etkinliğin kalıcı etkisi ve
sürdürülebilirliğini artırabilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.10. Küçük Hava Meydanı Etkinliği / Miniature Airport Activity
Hafta süresince, işletim yoğunluğu nispeten düşük ve tüm temel işletim detaylarının rahatça görülerek anlaşılabilir hava
meydanlarına, bir defalık veya hafta boyunca belli bir programda tekrarlanan düzenlenecek, ziyaretlerle işlevler, faaliyetler, hava
- uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici konular veya havacılık
ve uzay alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izleri teması ile ilgili tanıtım ve öğretici tur ve kısa toplantılar düzenlenir;
katılımcıların soruları cevaplandırılır.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.11. Belgesel Gösterimi / Documentary Screening
Hafta süresince, havacılık ve uzay ekosistemi ile ilişkilendirilebilecek kalabalık mekanlar ve toplanma alanlarında, bir defalık
veya hafta boyunca belli bir programda tekrarlanan bir program kapsamında veya bu hafta sorasında düzenlenen diğer
etkinliklerin belli aşamalarında, hava - uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW Haftası temasına yönelik tanıtıcı ve
bilgilendirici konular veya havacılık ve uzay alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izlerini işleyen çalışmalar, sonuçları
(yazılı, görsel ve sesli) gösterimlerle paylaşılır, sorular cevaplandırılır.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de planlanabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)

©

2022 www.canerel.com.tr

23

CAN'CA Entelektüel Projeler - Dünya Havacı Kadınlar Haftası
Etkinlik Önerilerinden...

2.12. Sanat Yarışmaları / Art Contests
Organizatör kurum ve kuruluşlar, örgütler veya gruplar tarafından, hava - uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW
Haftası teması veya havacılık ve uzay alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izlerini işleyen (çizili-boyalı) resim, poster,
grafik, plastik sanat eserlerin yarışmacılara hazırlatılması, bu eserlerin WOAW Haftası süresince halka açık mekanlarda
sergilenmesi, yarışmanın sonuçlanması gerçekleştirilir.
Bu kapsamda, iWOAW tarafından bu etkinlik kategorisi artık bulunmamaktadır. Ancak bu etkinlikte elde edilen ürün ve sonuçlar,
• iWOAW tarafından düzenlenebilecek "Haftanın Sanat Eseri" gibi bir etkinliğe de katılınabilir,
• "2.15. WOAW Avcısı Yarışması / WOAW Hunt Challenge™" başlığında açıklanan WOAW Haftası resmi etkinliğinde
yararlanılabilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.13. Fotoğraf Yarışmaları / Photo Contests
Organizatör kurum ve kuruluşlar, örgütler veya gruplar tarafından, hava - uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW
Haftası teması veya havacılık ve uzay alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izlerini işleyen fotoğrafların yarışmacılara
çektirilerek WOAW Haftası süresince halka açık mekanlarda sergilenmesi, yarışmanın sonuçlanması gerçekleştirilir.
Bu kapsamda, iWOAW tarafından bu etkinlik kategorisi artık bulunmamaktadır. Ancak bu etkinlikte elde edilen ürün ve sonuçlar,
• iWOAW tarafından düzenlenebilecek "Haftanın Fotoğrafı / Özçekimi" gibi bir etkinliğe de katılınabilir,
• "2.15. WOAW Avcısı Yarışması / WOAW Hunt Challenge™" başlığında açıklanan WOAW Haftası resmi etkinliğinde
yararlanılabilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de bir sanat yarışmasının planlanması, fotoğrafların hafta boyunca o
etkinlikle ilişkilendirilerek sergilenmesi ve yarışmanın sonuçlandırılması ilgiyi artırabilir.
...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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2.14. Video Yarışmaları / Video Contests
Organizatör kurum ve kuruluşlar, örgütler veya gruplar tarafından, hava - uzay, hava araçları ve uzay araçları ve o yılın WOAW
Haftası teması veya havacılık ve uzay alanında öncü olmuş kadınların adı, anısı ve izlerini işleyen video filmler yarışmacılara
çektirilerek WOAW Haftası süresince halka açık mekanlarda sergilenmesi, yarışmanın sonuçlanması gerçekleştirilir.
Bu kapsamda, iWOAW tarafından bu etkinlik kategorisi artık bulunmamaktadır. Ancak bu etkinlikte elde edilen ürün ve sonuçlar,
• iWOAW tarafından düzenlenebilecek "Haftanın Videosu" gibi bir etkinliğe de katılınabilir,
• "2.15. WOAW Avcısı Yarışması / WOAW Hunt Challenge™" başlığında açıklanan WOAW Haftası resmi etkinliğinde
yararlanılabilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. Canlı yayın yapılan
televizyon ve radyo programlarının bu mahallerde yayın yapmaları teşvik edilebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi içinde de bir sanat yarışmasının planlanması, fotoğrafların hafta boyunca o
etkinlikle ilişkilendirilerek sergilenmesi ve yarışmanın sonuçlandırılması ilgiyi artırabilir.
...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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Etkinlik Önerilerinden...

2.15. WOAW Avcısı Yarışması / WOAW Hunt Challenge™
Organizatör kurum ve kuruluşlar, örgütler, gruplar tarafından oluşturulan iki kişilik takımlarla, o bölgedeki havacılık ve uzay
endüstrisi köklerini, faaliyetlerini, yenilikleri ve bu alanlarda kadın izi ve etkisi araştıran ve değerlendiren çalışmalarınızı dünyaya
anlatacak şekil, içerik ve medya araçları ile vitrinleyin; tanınmalarını sağlayın, sunulacak ödüllere aday olun. Kadını, havacılık
ve uzay alanında daha fazla araştırmaya güdüleyecek (sözlü, yazılı, çizili, boyalı plastik) eserler ve/veya onları tespit eden gösteren sergiler de bu kapsamda değerlendirilebilir.
Bu kapsamda, iWOAW tarafından web sitesinde aynı isimle düzenlenen yarışmaya ve benzer etkinliklere katılım sağlanabilir.
Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basın-yayın kuruluşları ve var ise
Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir.
Diğer etkinliklerle ilişkilendirilerek bir etkinlik serisi düzenlenmesi bu etkinliğe ilgiyi artırabilir.
Açık kaynak yayınlanması ve raporlarda yararlanılması için fotoğraf ve film çekilmesine özen gösterilmelidir.

...etkinlik organizasyonu, dikkat edilecekler "SONUÇ" ve referanslar "Kaynakça" bölümünde yer almaktadır.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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İlgilendirdikleri - İlgi Seviyesi

Can EREL ile “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” ilgisi nedir?
Dünya Havacı Kadınlar Haftası, Can EREL'in kişisel bir etkinliği değildir; öneri olarak paylaşılan bu
etkinlikleri de düzenleMEmektedir!
... Can EREL, sadece bu haftanın Türkiye’de daha fazla ve detayla duyurulmasına gönüllü olarak
katkı sağlıyor, bu hafta kapsamında etkinlik yapmak isteyenlere entelektüel proje ürünleri ve
kişisel çabaları ile destek olamaya gayret ediyor; ki "Kadın Yükselsin!".
Önerilen bu “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” etkinlikleri kiminle ilgilidir?
Havacılık ve uzay ekosistemlerinin, bir sonraki sayfada bir öneri olarak paylaşılan etkinliklere yönelik
farklı işlev gruplarındaki örgütlerin her bir katmanı ve işlevinde yer alan her türlü…
•Sermayedar,
•Karar verici,
•Yönetici,
•İşgören,
•Meslek sahibi,
•İlgi sahibi,
her kadın ve erkek bu rehberde yazılan ekinlikler veya havacılık ve uzay ekosistemlerinde toplumsal
cinsiyet dengesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak benzer etkinlikleri düzenleyebilir…
…ki, "Kadın Yükselsin!".

Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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Kimler, Hangi Önerilen Etkinlikleri Düzenleyebilir?

Özetle…
…her ilgi, sayı, kabiliyet, olanak, zaman ve bütçe için en az bir etkinlik seçeneği bulunmaktadır

Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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WOAW Haftası ile Küresel İlgibirliği ve İşbirliği Fırsatları

Dünya Havacı Kadın Haftası'nın Taraftarı/Destekçisi; WOAWie olmak...
•

WOAWie, genç kızları ve kadınları havacılık ve uzay ekosisteminin bir elemanı olmaya teşvik eden, gönüllü olarak
çaba gösteren her havacılık ve uzay ilişkili meslek erbabı ve meraklısıdır; konumu, cinsiyeti, önceki üyelikleri ve
bağlılıkları ne olur ise olsun...

•

Nasıl ve Niye WOAWie olunur?
•
Her WOAWie, WOAW Haftası web sitesine girişi sonrası "Become an official WOAWie" sayfasından kayıt ile
bu ünvanını alır….
•
Bu siteye kaydedilen faaliyetleri ile puan kazanılmaya başlanır. Kazanılan puanlar ile farklı girişimler
gerçekleştirilebilir veya WOAW ürünleri alışverişlerinde kullanabilir.

Dünya Havacı Kadın Haftası'nda İşbirliği Yapmak; WOAWie Clup oluşturmak..

Sürüm 2016-03 (25.11.2016)

•

Havacılık ve uzay ekosistemlerinde kadının sayı ve seviyesini artırarak toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme amacı
ile çaba gösteren, bu amaçla Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı destekleyen, bu hafta hakkında toplum genelinde bir
farkındalık sağlayan, katıldığı Havacılık ve uzay etkinliklerinde Dünya Havacı Kadınlar Ensitütüsü (iWOAW) ve
Dünya Havacı Kadınlar (WOAW) Haftası konularını gündeme getirerek tanıtan WOAWie’lerden, kulüp kurma
ve/veya kulübe katılma için gereken WOAWie puanına sahipolanlarn, bir araya gelerek "Start a WOAWie Club" web
sayfası üzerinden oluşturdukları kulüptür.

•

Nasıl ve Niye WOAWie Club Oluşturulur?
o WOAWie Clup ile gerçekleştirilecek işbirlikleri sonucu ortaya konualn çabalar ve elde edilen sonuçların etkisi,
değeri ve keyfi artacaktır.
o Bu siteye kaydedilen faaliyetleri ile puan kazanılmaya başlanır. Kazanılan puanlar ile farklı girişimler
gerçekleştirilebilir veya WOAW ürünleri alışverişlerinde kullanabilir.
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Sonuç - Önerilen Etkinlikler Nasıl Düzenlenebilir? (Süreç Önerisi)

WOAW Haftası, temel amacı gereği, etkinliklerinin işbirlikleri ile gerçekleştirilmesi beklenir; kişisel veya kurumsal
işbirlikleri ile…
…ve WOAW Haftası etkinlikleri organizasyonu güçlü bir ekip işidir!
(CE Notu: Bazı etkinlik önerilerinin içinde "Yerel örgün öğretim-eğitim kurumları, öğrenci ve gençlik kulüpleri, meslek örgütleri ve STK’lar, basınyayın kuruluşları ve var ise Kalkınma Ajansları ile yakın temas ve işbirliği içinde yapılması, katılımı ve etkinlik değerini zenginleştirebilir. "
şeklindeki özel notu sebebi de budur. Etkinlik düzenlenecek mahaldeki Milli Eğitim Müdürlükleri, Kalkınma Ajanslarının bu konuya özen
göstererek birkaç okul öğrencilerini, bölgedeki ilgili endüstriyel kurum ve kuruluşlarla bir araya getirerek bu etkenlikleri düzenlemesi halinde çok
başarılı sonuçlar alınmaktadır. Örnek, 2016 WOAW Haftası sırasında Eskişehir’de TEI ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan
etkinlik(ler))

Ekibin ilk yapması gereken, bu haftanın amacı, içeriği ve dinamiklerini kavrayarak kendi olanakları ile işbirliği yaparak
sinerjik oluşturacağı adayları belirlemesi ve ilgililerle bir araya gelerek WOAW Haftası süresince yapacakları
etkinlik(ler)in tipi, sayısı, konumu gibi detayları belirlemesi ve bu etkinlik(ler)e yönelik, duyuru, davet, katılım,
uygulama, (ses, görüntü, film kaydı gibi) izleme ve raporlama aşamalarını kapsayan proje planlarını hazırlamasıdır.
Yapılacak etkinlik, bir WOAW Haftası etkinliğ olacağı için etkinlik projesindeki detayların WOAW Haftası web sitesinde
bu amaçla yaratılmış alanlara kaydedilmesi de gerekir; bunun için ilk aşamada, resmi kayıt ve raporlamaları yapacak
BİR (1) organizatör belirlenmelidir.
1.Organizatörün WOAW Haftası web sitesi üyesi olması…
1.1. WOAW Haftası resmi web (www.womenofaviationweek.org) açılış sayfasında "Community Login" yazan kutu içindeki
"New User? Register Now" dizesine tıklayın.
1.2. Açılan "Create an Account" başlıklı sayfada, özellikle "(required)" yazan boşlukları doldurup, sayfa altındaki
"Complete Sign Up" tuşuna basın.
1.3. Sizin kayıt olmak için bu sayfaya yazdığınız e-posta adresime gelen e-postada yer alan linki tıklayarak
üyeliğinizi teyit edince, artık WOAW Haftası resmi web sitesi üyesi olmuşsunuzdur.

Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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Sonuç - Önerilen Etkinlikler Nasıl Düzenlenebilir? (Süreç Önerisi) - devam

2. Artık, planlanan etkinlik(ler)in WOAW Haftası resmi web sitesine kaydedilerek dünya etkinlikleri haritasında görünür
ve detayları izlenir ve takip edilir hale getirilmelidir… Bunun için,
2.1. WOAW Haftası resmi web sitesine girip "VIP Club Member Login" yazan kutu içine, organizatörün üye olmak için
yazdığı e-posta adresi "Email" ve belirlediği şifre "Password" kutularına yazılarak siteye giriş yapılmalıdır
2.2. Bundan sonra, açılan ana sayfada lacivert çubuk içindeki,
• "GET INVOLVED" cümleciği üzerine cursorunuzu götürün; açılan pencere "ORGANIZE OFFICIAL
ACTIVITIES" tuşuna basarak aşılan sayfada etkinlik çeşidinizle ilgili yazan usul ve standartları okuyup not alın.
veya
• "MAKE IT COUNT" cümleciği üzerine götürdüğünüzde "REGISTER YOUR ACTIVITY" penceresini açın.
2.3. Sonra, "Register your activity" hyper linkli başlığa tıklayın; etkinliğinizin çeşidinin, bu sayfada belirtilen, (Fly It
Forward Flight, Pink Paper Planes, Industry Facilties Visit, Control Tower Visit, Other Activities, gibi) çeşitlerine göre
burada yazan usul ve standartlarda birbiri içinde yer alan folder’ler içine kaydedin, afiş ve ilgili fotoğraflarınızı yükleyin,
adresini girin her bilgiyi ve belgeyi girdikten sonra en altta yer alan "Please accept our terms and conditions" kutusuna
tıklayın ve "Review Your Listing" tuluna basın.
2.4. Açılan sayfada yayınlanacak etkinlik ilanınızı görün, inceleyin; bu hali ile yayınlanmasını istiyorsanız "Update Now"
butonuna basınca artık, WOAW Haftası resmi web sitesinde etkinliğiniz de yayındadır. Etkinliğinizi takip etmeleri ve
yorum yaparak puan kazandırmaları için izleyicilerinize ve katılımcılarınıza duyurun.
3. Etkinliğiniz tamamlanınca, WOAW Haftası resmi web sitesinde belirlenen süre içinde raporlanması gereklidir.
3.1. Düzenlenen etkinlik(ler) tamamlanınca, WOAW Haftası resmi web sitesine ayrı ayrı kaydedilmiş her bir etkinliğiniz
ile ilgili içerik ve katılımcı bilgileriniz, çekilen fotoğraf, film, ilgili medyada çıkan haber ve diğer yayınlarla beraber, ilgli
raporlama (http://www.womenofaviationweek.org/report/organizer-report/) sayfasında yer alan raporu hazırlayın.
3. 2. Bu raporu, WOAW Haftası resmi web sitesinde verilen süre (miad) içinde siteye yükleyin.
...ki etkinliğiniz değerlendirmeye alınarak kategorsindeki diğerleri ile yarışsın, ödül kazanma şansınız olsun.
(CE Notu: Etkinlik(ler)inizin küresel takibi, ilgi çekmesi, ve ödül kazanma şansının artırılması için İngilizce yazışma ve raporlama önerilir)

Birbirinden farklı etkinlikler için 2 ve 3 aşamalarını tekrarlayın.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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Sonuç – Dikkat Edilecekler

WOAW Haftası Etkinlik Organizasyonunda Dikkat Edilecekler
•
•
•
•
•
•
•

Kişiler arası ve kurumlar arası işbirliklerine önem verilmesi.
Organizatörün WOAW Haftası resmi web sitesinde üye olarak kaydedilmesi.
Etkinliğin WOAW Haftası resmi web sitesine konum ve program detayları kaydı ve duyurularının yapılması.
Katılımcıların kayıt edilerek sonuç raporunda yer verilmesi.
Katılımcılarla etkinlik aşamalarının fotoğraflanması / filmlenmesi .
Etkinliğin WOAW Haftası resmi web sitesine (fotoğraf/film & haber kupürleri ile) İNGİLİZCE raporlanması.
Bu etkinciliklerini WOAW Haftası resmi web sitesine kayıtlı düzenleyerek raporlayanlar..
… WOAW Haftası katılım sertifikalarını alacaklardır; takip etmeleri önerilir…
... WOAW Haftası boyunca, etkinlik düzenlenmesini sağlayan ve destekleyen işletmelere, yıllık aidatı 285 Dolar
olan "Kadın Dostu -Women Friendly" sertifikası almaya hak kazanabilir.

... WOAW Haftası boyunca, iWOAW kurallarına uygun etkinlik düzenleyerek tamamlayan ve bu etkinliği
raporlayan 2000 "WOAWie Puanı" kazanır; bu puanlar WOAW Haftası ürünleri alış-verişinde kullanılabilir.
… WOAW Haftasını gönüllü olarak destekleyenler "WOAW Haftası Gönüllüsü" olarak ifade edilen badgeler
kazanabilir.
Sürüm 2016-03 (25.11.2016)
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Kaynakça...

WOAW Haftası Etkinlik Organizasyonunda Yararlanılacak Kaynaklar
• iWOAW web sitesi: http://www.iwoaw.org/
• WOAW Haftası resmi web sitesi: https://womenofaviationweek.iwoaw.org/
• iWOAW Sempzoyum web sayfası: http://www.iwoaw.org/symposium/

• iWOAW Radyo - Podcast: http://www.iwoaw.org/radio/
• iWOAW Havacılık Kaynakları Merkezi web sayfası: http://www.letwomensoar.net/
• iWOAW Sertifikalı "Kadın Dostu" web sayfası: http://www.letwomensoar.net/iwoaw-certified-women-friendly/

• CE - Teknoloji, İş, Öğretim-Eğitim, İletişim Çözümleri girişimi web sitesi: www.canerel.com.tr
• CE - FaceBook Albümü "Türkiye'de Dünya Havacı Kadınlar Haftası«: https://www.facebook.com/DunyaHavaciKadinlarHaftasi
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Dünya Havacı Kadınlar (WOAW) Haftası Ürünleri (https://womenofaviationweek.iwoaw.org//)
Aksesuarlar

Montlar

T-shirt’ler
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