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Türkçe konuşulan ülkelerde Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliklerine mentorluk sunduğum
üçüncü yılında bölgesinde 31 etkinliği düzenleyerek koordine eden THK Antalya Şubesi ile beraber
geçirdim haftayı...

...bir etkinlik de, 9 Mart 2017 günü Antalya Uluslararası Üniversitesinde düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Dengesi ilişkili konferans idi; o konferansta tanıştık sevgili Sıtkı ile...
Sonrasında,
 Havacılık Fotoğrafçısı (Aviation Photographer, Spotter)
 Havacılık Fotoğrafçılığı (Aviation Photography)
üzerine araştırmalar yaptım, ilgim sürekli üzerinde idi sevgili Sıtkı’nın, sorumlarıma da hep güzel
cevaplar aldım.
Sevgili Sıtkı’nın derin havacılık sevgisinin görsel sanat estetiği ile işlediği bu amatör uğraşı alanında
sistematik düzenlemeler yapılır ise, örneğin,
 Mevcut durumda faaliyet gösterenlerin bir araya gelerek örgütlenmesi,




Başta gençler olmak üzere bu alana ilgi duyanlara rehberlikle gelişim sağlanması,
Hatta havaalanlarının terminalleri ilişkili, pist ve şeritlere uygun konumlarda havacılık fotoğrafçılığı için özel alanların oluşturulması,
halinde kişisel ve ulusal uygulama etkinliği gelişebilir, bundan da havacılığımızın faydası olabilirdi..
BU nedenle, bu önerilerimi her görüşmemizde sevgili Sıtkı’ya yineledim.
Geliime ol(A)madı!
Tam da bir yıl sonra, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak "Türkiye - Asya Sivil Havacılık
Konferansı" hazırlıkları için Antalya'da görevdeyken, sevgili Sıtkı'nın Akdeniz Üniversitesi’nin havacılık ile ilgili bölümlerdeki öğrencileri için 9 Mart 2018 günü düzenlediği “Türkiye’de Havacılık Fotoğrafçılığı” konusundaki söyleşisine katıldım.

...görüp duyduklarım düşündüklerimin alt çizilmiş kanıtı idi; gerçekleştirecekleri örgütlenme
marifeti ile belirleyecekleri önerilerini havacılık otoritesine getirirlerse hava meydanlarından
da sorumlu genel müdür yardımcısı olarak destek de olacağımı belirttim.
Gelişme olAmadı!
Gelişme olAmadı!
Devletteki görevimden ayrılıp özel sektörde çalışmaya başladığımda, yıllardır hayalim olan Türk havacılığının küresel havacılıkla iletişim kanalı olacak İngilizce periyodik dergi projesi masamdaydı…
Bu değerli yayını kurgulanırken içinde, kapsamında yer almasını düşündüğüm özel bölümlerden
birisi de havacılık fotoğrafçılığı bölümü idi…
… sahip olduklarını saklayıp kıskanmadan paylaşarak büyük bir aşk ile havacılık fotoğrafçılığı
yaptığına şahit olduğum sevgili Sıtkı'nın da bu bölümü sahiplenerek yazmasını istedim; ikircimini yazı ve raporlama konusunda mentorluk önererek çözdüm.
Sevgili Sıtkı’ya ithafen "Spotter" bölümünün planlayıcı yazarlığında oluşturulması önerimi Aviation Turkey Yayın Kurulu da kabul edince bu bölüm dergi ile beraber hayat buldu…
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Aviation Turkey #3 (s. 96-98)

Aviation Turkey #1 (s. 156-160)
…bu uygulama da alanında bir ilk oldu ve ulaşılan seviye ve gördüğü ilgi dikkat çekici!
Sevgili Sıtkı, imrenerek "Bombasticus!" olarak tanımladığım her yazısı ile küresel alanda da ilgilileri
ve takipçilerini geliştiriyor, çalışmalarının örnek olmasını umut ederim.
…ve dilerim,
 Havacılık otoritemiz havacılık fotoğrafçılığı faaliyetleri ve ihtiyaçları konusunu
kısa sürede gündeme alarak havaalanı terminalleri ile ilişkili (içinde – çevresinde), pistler ve şeritler etrafında uygun mahaller hazırlanmasını, gerekirse,
o Bir-iki havalimanında pilot uygulama alanları,
o Sürekli ve süreli “Havacılık Fotoğrafçısı” belgelendirmesi,
gibi nicel ve nitel ön değerlendirmeleri de yaparak, gereken düzenlemeleri hayata geçirir,
 Havacılık fuarları, festivallerinde entelektüel toplu etkinliklerini de kapsayacak
tarzda bu konu -mümkünse uluslararası katılıma da açık bir şekilde- havacılık
fotoğrafçılığı etkinlikleri yapılan planlamalarının vazgeçilmez bir bölümü olur,
 Havacılık fotoğrafçılığı ilgisini paylaşanlar,
o Artık bir araya gelerek örgütlenirler,
o Gençlere ve ilgi duyanlara ulaşacakları platformları geliştirir, ilgili teorik ve
uygulamalı entelektüel etkinliklerini yurt sathına yayarak artırır,
 Benzer yayınlar artıp içeriği gelişerek sürer,
ve artık gelişme olur; bizlere de tüm yaşananları gururla takip ederek keyfini sürmek nasip olur!

...
Bizlere bu olanağa sahip olmamızı yüce Türk milletine, tüm bunları düşünüp hayata geçirebilmemizi
sağlayanlara şükranla paylaştım.

Faydalanılabilecek Bazı Kaynaklar (Havacılık Fotoğrafçılığı & Havacılık Seyri):


Airports Spotting:
o "11 Adventurous Airports for Plane Spotters*
o “5 of Russia’s Best Spotting Locations”



Spotter Guide: "Worldwide Single Spotting Locations"-



Baltimore/Washington Int'l Airport: “Spotting Guide”



Moscow Domodedovo Airport: "Spotting Guide"



Toronto Pearson International Airport: “General Info to Help Plane Spotters”



RAF Mildenhall Station: “Airfield Viewing Guide - Thunder & Lightnings”
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