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Havacılık ve uzay endüstrilerinde toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek amacı ile kadına bu 

endüstrilerdeki faaliyetleri tanıtarak farkındalık yaratmak ve ilgisini çekerek bu endüstrilere 

yöneltmek, yükselmesini sağlamak amacı ile.... 

...dünyada ilk kadın pilotun lisansını aldığı 8 Mart 1910 günü anısına her yıl 8 Mart günün 

olduğu “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” içinde tüm dünya genelinde yapılan etkinliklerin en 

dikkat çekicisi doğal olarak “İleri Uçur®” etkinlikleri... 
 

Uçuş okulları ve küçük hava aracı (uçak ve helikopter) sahipleri-pilotları tarafından, “İleri 

Uçur® - Fly It Forward® ” uçuş etkinlikleri kapsamında, havacılığa ilgi duyan kız ve kadınlara 

havacılık tanıtılır, kayıtları alınarak uçuş öncesi brifing sunulur ve ilk uçuş(lar) yaptırılır... 
 

Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından belirlenerek yayınlanan kural ve süreçlere göre 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası içinde yapılarak raporlanan etkinliklere -içerik, katılım ve 

etkilerine göre yapılan değerlendirmeler sonucu- dünya ödülleri veriliyor.  

…“İleri Uçur® - Fly It Forward® ” uçuş etkinliklerinin bir özelliği de bu 

değerlendirmelerde hem düzenleyen ve hem de bu etkinliklere katılanların dünya 

ödülü kazanma şansları vardır… 
 

Örneğin, 2012 yılı “Dünya Hava Kadınlar Haftası” “EN İYİ” etkinlikleri arasında olan ve bazı 

bölgelerinde havacılığın bir yaşam biçimi haline geldiği Kanada’nın Waterloo’sundaki bir 

etkinlik süreci içerik ve akışı anlamada etkili bir kaynak olabilir… 

… ilave iki dakikanız var ise filme bir göz atar mısınız? 
 

 
 

Türkiye, “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” etkinliklerine son iki yıldır katılıyor ve etkinlikleri ile 

dünya ödülleri alıyor... 

...ancak, bu tip etkinlikleri Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen ertesinden itibaren 

yapmaya başlamış ülkemizde "İleri Uçur® - Fly It Forward®” etkinliği düzenlenen bir Dünya 

Hava Kadınlar Haftası yaşanmadı, henüz!  

http://www.canerel.com.tr/
mailto:can.erel@canerel.com.tr
https://www.facebook.com/WomenOfAviationWeek/videos/1215552388476072/
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Türkiye, geçen “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” etkinliklerinde ne yaptı? 

…"Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016 Ödülleri Artık Sahiplerinde..." başlıklı LinekdIn 

gönderimde… 

 

Gelecek “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” 6-12 Mart 2017 arasında… 

 

Özellikle de uçuş okulları ve küçük hava aracı (uçak ve helikopter) sahipleri-

pilotlarımızın bilgi ve ilgilerine sunmak isterim… 

…bizim neyimiz eksik? 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Daha fazla detay…  

 

…"Sıkça Sorulan Sorular ile "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" 2016" başlıklı LinekdIn 

gönderimde… 

 

veya  

 

…“Women of Aviation Week” web sayfasında… 
 

http://www.canerel.com.tr/
https://www.linkedin.com/pulse/dhkh16-odulleri-can-erel-1
https://www.linkedin.com/pulse/sss-ile-dunya-havaci-kadinlar-haftasi-can-erel
http://www.womenofaviationweek.org/

