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Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da birkaç ay öncesinden başlayarak  “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” 
ile ilgili farkındalığın oluşmasına ve düzenlenecek etkinliklerle  Türk kadını ve ulusal havacılığımızın 
küresel bilinirliğinin gelişmesine ancak hepsinin ötesinde ulusal doğal varlıklarımızın tamamının 
değerlendirilerek çağdaş yaşam standartlarımızın yükselmesine mütevazi bir katkı yapmaya 
çabalıyorum... 
 

Öyle mesajlar aldım ve öylesine soruları cevaplamak durumunda kaldım ki... 
 

O nedenle,  "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yaklaşımı ile konuyu tüm detayları ile toplayacak 
şekilde yeniden sunmaya karar verdim; arz ediyorum: 
 
“Dünya Havacı Kadınlar Haftası”nedir? 
 

Baronesse Raymonde de LaROCH’un dünyanın ilk kadın pilotu olarak lisanslandırıldığı 8 
Mart 1910 günün yüz yıldönümünün kutlandığı 2010 yılından sonra, merkezi Kanada’da 
bulunan “Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü - Institute for Woman of Aviation Worldwide 
(iWOAW)” koordinesinde 8 Mart’ı kapsayan 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, 
için etkinlikler düzenlenmektedir; “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” adı ve her yıl farklı ve 
anlamlı bir tema ile… 

  
Can EREL ile “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” ilgisi nedir? 
 

Bu hafta Can EREL'in kişisel bir etkinliği değildir! 
 

Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) tarafından, 8 Mart gününü olduğu hafta 2010 
yılından bu yana   dünya genelinde “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” o olarak anılıyor ve 
her yıl bir temaya sahip etkinlikler düzenleniyor. 
 

Can EREL, sadece bu haftanın Türkiye’de daha fazla ve detayla duyurulmasına gönüllü 
olarak katkı sağlıyor, bu hafta kapsamında etkinlik yapmak isteyenlere entelektüel 
ürünlerimle destek olamaya gayret ediyor.  
 

Örneğin, bu yıl, ilgili web sitesinin Türkçeleştirilmesi odaklı Can EREL mentorluğu ve 
“Angora Evleri Buluşmaları” programında yapılan Can EREL’e yapılan davetle 
sunması istenen "Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını" konferansı 
ile katkısı olacak… Ulusal havacılığımızın gelişim sürecinde, 1913 yılından bugüne, 
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İLK “Uçan” ve İLK “Uçuran” kadınların araştırılarak, görüşülerek ve konferans 
katkıları ile yaşanarak elde edilen bilgi ve belgeler ile geliştirilen bu konferans 
“Dünya Havacı Kadınlar Haftası” ile ilişkilendirerek 13 Mart 2016  Pazar günü 
sunulacak. 

 

Bu konferans girişinde "Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz 
Bırakanlar" kitabı imza günü de düzenlenecek ve kitabı imzalatarak konferansı 
dinleyenler arasında yapılacak çekilişle yurtiçi uçak bileti ve gece konaklama gibi 
hediyeleri olan çekilişler de yapılacaktır. 

 

Konferansın yer, zaman ve diğer detaylarına “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” web 
sitesinin WOAW2016/locations linki ile erişilebilecek sayfasında Türkiye'ye bakılınca 
görülebilir. 

 

Angora Evleri’nin bu tip faaliyetlerde yararlandığı konferans / konser salonu çok 
mütevazi ve sınırldırı; ancak katılmak isteyenler olur ise linke tıklayarak bilet 
alabilir: EvenetBrite-CanEREL 

  
Bu yıl “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” teması nedir? 
 

Bu yıl “Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016” tam da kapıda; 7-13 Mart 2016 arasında 
Amazon Ormanlarının üstünden 1956 yılında uçan ilk insan olan Ada ROGATO anısına 
“Kadın Çalılık Pilotlarının 60'ıncı Yılı” temasında değişik kategorilerde düzenlenmektedir. 

  
“Dünya Havacı Kadınlar Haftası” kapsamındaki ekinlikleri nasıl ve kimler 
düzenleyebilir? 
 

Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) tarafından “Etkinlik Seçenekleri” belirlenerek detayları 
ile yönergeleştirilmiş; Türkçe dahil dört dilde http://www.womenofaviationweek.org/tr/ ilgili web 
sayfasında yayınlanıyor. . 
 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası web sitesini takip edilerek, 
 Bu duyurunun yayılarak farkındalığın artırılmasına, 
 Bu yönde etkinlik düzenlenmesine, 
 Etkinlik düzenleyenlerin desteklenmesine katkı sağlayarak dünya ölçeğinde Türk havacı 

kadınlarının yükselmesine, 
ve 
 Türk havacılığının tanıtımına, 

katkı sağlanabilir… 
 
Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) tarafından bu yıl için belirlenen “Etkinlik 
Seçenekleri” nelerdir? 
 

 “İleri Uçur® Uçuşları” kapsamında, küçük uçak sahipleri-pilotları tarafından havacılığa 
ilgi duyan kız ve kadınlara ilk uçuş(lar) yaptırılır (Fly It Forward® Flights), 

 

  “Etkileşimli Sabit Gösterim” kapsamında, kalabalık mekanlarda havacılığa ilgi duyan kız 
ve kadınlara havacılıkla ilgili faaliyetlerin tanıtıldığı, soruların cevaplandığı platformlar 
oluşturulur (Interactive Static Display,), 

 

  “Havacılık Tesisi & Uçuş Kontrol Kulesi Turları” kapsamında, havacılığa ilgi duyan kız 
ve kadınlara havacılık tesislerine ve havaalanı/havalimanı uçuş kontrol kulelerine turlar 
düzenlenir, katılımcıların soruları cevaplandırılır (Aerospace factory & Control Tower 
Tours),  

 

  “Model Hava Aracı Yapma Etkinlikleri” kapsamında, havacılığa ilgi duyan kız ve 
kadınlara tema uyumlu bilgilendirmeler de ilave edilerek toplu model yapımları 
gerçekleştirilir (Aircraft building activities), 

 

  “Uçuş Öncesi Quiz Yarışması” kapsamında havacılığa ilgi duyan kız ve kadınlara 
havacılığın ve hava araçlarının temel hususlarını sorarak pekiştiren soru-cevaplı yarışmalar 
düzenlenir (Preflight quiz contest), 
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  “Küçük Havaalanı Etkinliği” kapsamında, işletim yoğunluğu düşük ve tüm temel işletim 
detaylarının rahatça görülebileceği havaalanlarına bilgilendirici ziyaretler yapılır (Miniature 
airport activity), 

 

 “Pembe Kağıt Uçak Etkinliği” kapsamında, WOAW standartlarına uygun pembe 
kağıtlarla yapılan uçaklara havacılığın öncü kadınlarının adı ve olanlara yönelik düşünceler 
yazılarak topluca uçurulur (Pink Paper Plane activity), 

 

 “Konuşmacılar” kapsamında, o yılın teması ve öncü olmuş havacı kadınlara yönelik 
tanıtıcı, bilgilendirici ve anıları işleyen konuşmalar yapılır veya endüstri guruları tarafından 
konferanslar düzenlenir (Speakers), 

 

 “Belgesel Gösterimi” kapsamında, havacılığa ilgi duyan kız ve kadınların çoğunlukta 
olduğu gruplarla o yılın teması ve öncü olmuş havacı kadınlara yönelik yapılan araştırma 
tanıtıcı, bilgilendirici ve anıları işleyen çalışmaların sonuçları (yazılı, görsel ve sesli) 
gösterimlerle kalabalık mekânlarda paylaşılır, sorular cevaplandırılır (Documentary 
screening), 

 

  “Endüstri Standları” kapsamında, havalimanı terminalleri, havacılık ilgili okulların, 
konaklama ve toplanma alanlarının toplanma yerlerinde endüstrinin farklı katmanları, 
işlevleri ve ürünlerini tanıtan standlar oluşturulur; sorular cevaplandırılır (Industry booth), 
 

ve 
 

  “Sanat Yarışmaları” kapsamında, o yılın teması ve öncü olmuş havacı kadınlara, 
havacılığa ve/veya bu yönde düzenlenen etkinliklere yönelik resim, poster, grafik, plastik 
sanat eserleri arasında yarışmalar düzenlenir veya bu yönde Dünya Havacı Kadınlar Haftası 
web sitesinde düzenlenen yarışmalara katılım sağlanır (Art Contest), 

 

  “Fotoğraf Yarışmaları” kapsamında, o yılın teması ve öncü olmuş havacı kadınlara, 
havacılığa ve/veya bu yönde düzenlenen etkinliklere yönelik fotoğraflar arasında 
yarışmalar düzenlenir veya bu yönde Dünya Havacı Kadınlar Haftası web sitesinde 
düzenlenen yarışmalara katılım sağlanır (Photo Contest), 

 

  “Video Yarışmaları” kapsamında, o yılın teması ve öncü olmuş havacı kadınlara, 
havacılığa ve/veya bu yönde düzenlenen etkinliklere yönelik videolar arasında yarışmalar 
düzenlenir veya bu yönde Dünya Havacı Kadınlar Haftası web sitesinde düzenlenen 
yarışmalara katılım sağlanır(Video Contest). 
 

Kısaca her ilgi, kabiliyet, olanak, zaman ve bütçe için bir etkinlik seçeneği var... 
 

Etkinlik düzenleyenler, etkinliklerini dünyaya duyurmak ve  Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü 
(iWOAW) tarafından yapılan yarışma ve verilen hediyelerden yararlanmak isterlerse bu 
etkinliklerini WOAW2016 web sayfasında yer alan ilgili kurallara göre düzenlemeli, bu web 
sayfasına kaydettirmeli, duyurmalı, yapmalı ve sonucu belirtilen süre içinde raporlamalı… 
  
Özetle… 

Kadın, havacılık ve doğal varlıklarımızın tamamının değerlendirilerek çağdaş 
yaşam standartlarını yükseltmeyi önemseyen herkes, Dünya Havacı Kadınlar 
Enstitüsü (iWOAW) tarafından koordine edilerek küresel ölçekte düzenlen ve web 
sayfasında izlenen Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nda etkinlikler düzenlemeli, 
katılmalı ve desteklemeli... 
... ki, "Kadın Yükselsin!" 

 
Ancak, öncelikle... 
 

✈ Başta havacılık ve kadın odaklı olanlar olmak üzere, STK, meslek kuruluşu ve benzer 
örgütlenmelerin yöneticileri…  

 

✈ TBMM’nin kadın milletvekilleri…  
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✈ Havacılık-uzay ilişkili öğretim programına sahip 46 adet ve/veya bu tip öğretim 
programlar açmayı planlayan 20+ yükseköğretim & 15 adet orta öğretim kurumumun 
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... 
 

… herbirine bizzat duyurdum; umarım ilgi gösterilir... 
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