
 

 

 

Nasıl Yapılabilir?  

(‘Yükseklere Uçur Meydan Okuma' Etkinliği)  
 

Can EREL 

Uçak Mühendisi 

can.erel@canerel.com.tr 

 

Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (IWOAW) tarafından Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasında dünya çapında düzenlenen etkinlikler diğer biri 

de 'Yükseklere Uçur Meydan Okuma'; Fly It Forward Challange™ etkinliği... 

 

Yüz yıl önce askeri khavacılık urumlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu ile birlikte on yıllar boyunca Türk hava Kurumu’nun yaptıklarına 

benzer... 

... Ama şimdi, ABD merkezli Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından düzenleniyor; ülkede pilotluk mesleğine sahip kadınların sayısını 

iki katına çıkarmak amacı ile... 

... Ve kullanılan "Spark vocations." tümcesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ileri seviyede uzmanlık gerektiren mesleklere 

sahip olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim programlarına gönderilenlere Gazi MUstafa Kemal ATATÜRK tarafından gönderilen 

telgraftaki ‘Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dönmelisiniz!’ cümlesini nasıl da çağrıştırır...    

 

 
 

 

Nasıl yapılıyor; IWOAW’ın Fly It Forward Challange™ sayfasında ve bu amaçla düzenlenen web sayfasında (www.flyitforwardchallenge.org) 

detayı var; kısaca; 

 

Seçenek #1: Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasında Pilot kadınlar kullandıkları küçük uçaklarla IWOAW’ın belirlediği özelliklere sahip 

Yükseklere Uçur (Conduct a Fly It Forward™ Flight) uçuşunu daha önce hiç uçmamış kız çocukları ve genç kızlara yaptırıyor... 

 

Seçenek #2: Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasında bu amaçla uçuş yapamayacak pilot kadınlar uygun kadın meslektaşlarının  

kullandıkları küçük uçaklarla Yükseklere Uçur uçuşlarının yapılacağı organizasyonlara maddi katkı sağlıyorlar.. 

 

 

 
 

 

Özetle,  

 

... başta amatör havacılık için kurulan küçük uçak havacılık organizasyonlarımız, benzer geçmiş 

geleneklere sahip kurumlarımız olmak üzere... 

 

 Küçük uçaklara sahip faaliyetteki havacılık klüplerimiz....  

 

 Belki pilotaj eğitimi veren kurum ve kuruluşlarımız... 

 

 Küçük uçak pilotu kadınlarımız... 

 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasında hiç uçmamış kız çocuklarımızı ve genç kızlarımızı uçurabilir... 

 

Uçurulan kız çocuklarımıza ve genç kızlarımıza İlk Uçuş Sertifikası sunulabilir... 

 

 

 

Bu etkinliktlerde, uçuşlar öncesi ve sırasında, çektiğiniz fotoğraf ve filmleri (hangi ülkede ve şehirde ve ne zaman bilgisini de ilave 

ederek) #FlyItForward hashtag ile sosyal medyada yayınlanabilir... 

 

 

Daha fazla geç kalmadan.... 

 

... Henüz minik hanım kızlarımız iken onları daha yükseğe uçurmaya başlayalım. 

 

... Kadın Yükselsin! 

 

Haydi! 

 
.... 

 

 

Havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması ve genç kızlarımız ve kadınlarımız arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması 

yönünde sağladığınız katkıya Can-ı gönülden teşekkürler... 
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