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“Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016” tam da kapıda; 7-13 Mart 2016 arasında düzenlenecek.
Öncelikle seslenmek istediklerim var; davet etmek üzere…
✈ Başta havacılık ve kadın odaklı olanlar olmak üzere, STK, meslek kuruluşu ve benzer
örgütlenmelerin yöneticileri…
✈ TBMM’nin kadın milletvekilleri…
✈ Havacılık-uzay ilişkili öğretim programına sahip ve/veya bu tip öğretim programlar
açmayı planlayan yükseköğretimi orta öğretim kurumlarının öğrencileri, akademik & idari
yöneticileri, temsilcileri ve kadın elemanları…
✈ Havacılık-uzay endüstrisi ilişkili devlet kurumlarının yöneticileri ve kadın elemanları…
✈ Havacılık-uzay endüstrisi ilişkili şirketlerinin yöneticileri ve kadın elemanları…
✈ Havacılık ve kadın ilgili Öğrenci Kulübü yöneticileri ve kadın üyeleri…
✈ Havacılık mesleğine sahip olan/olacak kadınlar…
✈ Havacılık ilgilisi kadınlar…
✈ Basın-yayın kuruluşları yöneticileri, temsilcileri ve kadın elemanları…
✈ Kadını yükselterek havacılığa katkı sağlamak isteyenler...
lütfen takip eden kısa notu okuduktan sonra “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” web sitesi Türkçe
sürümünü ziyaret ediniz…
… ki, 7-13 Mart 2016 arasında “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” nedeni ile tüm dünya
genelinde yapılabilecekleri görün, katılın - destekleyin, kadını yükselmesine katkı
sağlayarak siz de kazanın…

“Dünya Havacı Kadınlar Haftası” nedir?
Havacılıkta çeşitliliğin desteklenmesi amacı ile Baronesse Raymonde de LaROCH'un
dünyanın ilk kadın pilotu olarak (8 Mart 1910) lisanslandırılmasının 100’üncü yılından
itibaren 8 Mart günü kapsayan hafta ‘Dünya Havacı Kadınlar Haftası’ olarak isimlendirilerek,
bu hafta içinde,
 Havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması,
 Genç kızlar ve kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın
artırılması,
 Tüm endüstriyi kapsayan işbirlikleri ile havacı genç kızlar ve kadınlar tarafından
geleceğin şekillendirilmesi,
gibi etkinlikler düzenlenmektedir; her yıl farklı ve anlamlı bir tema ile…
Geçen yıl, ülke çapında koordine etmeye çalıştığımız bu etkinliğe Türkiye’de katılmaya
başlamış oldu; hem de etkinliklerin video yarışmalarında ilk üç dereceyi de alarak dikkat
çekecek ölçüde; detayı “... 2015 Yılında Kadınlar Yükselsin!” isimli FB fotoğraf
albümünde…
“Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016” Etkinlikleri
Bu yıl, 2016 yılında, Brezilya’da pilot lisansı alan 3'üncü kadın ve Amazon Ormanlarının
üstünden 1956 yılında uçan ilk insan olan Ada ROGATO anısına “Kadın Çalılık
Pilotlarının 60'ıncı Yılı” temalı düzenlenecek etkinlikler için hazırlanan “Dünya Havacı
Kadınlar Haftası” web sitesine Türkçe sayfaların girmesi sağlandı. Böylelikle katılımcı olarak
yarışmak ve kadının yükselmesine katkıda bulunmak isteyenlerin doğrudan bilgi sahibi
olması ve koordine eden kuruluşla doğrudan iletişimde bulunmasını sağlamak planlandı…

Ve, “Can’ca Başarı Bursu” sahibi, İTÜ Uçak Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi sevgili
Yağmur GENÇOĞLU’nun özverili çalışmaları ile “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” web
sitesi (İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yanı sıra) Türkçe sürüme de kavuşmuş oldu…
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Tüm dünyada “Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü” tarafından koordine edilen,
 İleri Uçur® Uçuşları (Fly It Forward® Flights),
 Etkileşimli Sabit Gösterim (Interactive Static Display),
 Havacılık Tesisi & Uçuş Kontrol Kulesi Turları (Aerospace factory & Control Tower
Tours),
 Model Hava Aracı Yapma Etkinlikleri (Aircraft building activities),
 Uçuş Öncesi Quiz Yarışması (Preflight quiz contest),
 Küçük Havalimanı Etkinliği (Miniature airport activity),
 Pembe Kağıt Uçak Etkinliği (Pink Paper Plane activity),
 Konuşmacılar (Speakers),
 Belgesel Gösterimi (Documentary screening),
 Endüstri Standları (Industry booth),
ve
 Sanat Yarışmaları,
 Fotoğraf Yarışmaları,
 Video yarışmaları,
gibi “Etkinlik Seçenekleri” detayları ile yönergeleştirilmiş; Türkçe de dahil dört dilde
yayınlanıyor “Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016” web sitesinde…
… linki http://www.womenofaviationweek.org/tr/..
Yoğun akademik çalışmalarına rağmen böyle bir sorumluluğu kabul ederek Türkiye ve Türk
Havacı Kadınlara sağladığı katkılar nedeni ile sevgili Yağmur GENÇOĞLU’na müteşekkirim…
Haydi, "Kadın Yükselsin!" düşüncesine inanan ve onu eyleme dönüştürerek samimi
olduğunu göstermek isteyenler, web sitesindeki düzenleme standartlarına göre dünyanın
izlediği etkinliklerinizi düzenleyebilir, bu etkinlikleri raporlayarak ödülleri kazanmaya aday
olabilir…
Türk havacılığı ve Türk havacı kadınlarının tanıtımına katkı sağlayacaklara kolaylık ve başarılar
dilerim!
İhtiyaç duyulduğunda, destek vermeye de hazır olduğumu lütfen hatırlayınız…

NOT: "Çalılık Pilotu - Bush Pilot” ne demektir?
Genellikle tek motorlu, nispeten büyük çaplı tekerli, dubalı veya kayaklı iniş takımları olan
uçaklarla çalılık arazilere iniş – kalkışla çalılık arazı üzerinde yapılan uçuşlar “bush flying”
olarak adlandırılır ve bu tip uçuşları yapan pilotlar da “Çalılık Pilotu - Bush Pilot” olarak
anılır…
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