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Kanada merkezli  “Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü / Institute for Women Of Aviation Worldwide 
(iWOAW)” tarafından dünyada ilk kadın pilot lisansı alması (8 Mart 1910) anısına, bu günün 

100’üncü yıldönümünden itibaren her yıl 8 Mart gününün içinde bulunduğu hafta (Pazartesi 
gününden Pazar gününe) "Dünya Havacı Kadınlar Haftası / Women Of Aviation Worldwide (WOAW) 

Week" olarak anılıyor.. 
 

 
 

Havacılık ve uzay endüstrilerimizde kadının sayı ve seviyesinin artırılarak toplumsal cinsiyet 
dengesinin geliştirilmesini amaçlayan uçuşlu ve uçuşsuz etkinlikler iWOAW Enstitüsü’nün bu haftaya 

özgü oluşturtuğu “Dünya Havacı Kadınlar Haftası Web Sitesi” üzerinden etkinlik kaydı yapılarak 
burada belirlenmiş esaslara göre dünya genelinde düzenleniyor. Bu etkinlikleri değerlendiren 

iWOAW Enstitüsü ilgililere ödüller de veriyor, bu etkinlik sahiplerini “Kadın Dostu” olarak dünyaya 

ilan ediyor ve ilgili platformlarda biraraya getiriyor. 
 

 
 

Türkiye genelinde, son yıllarda daha da gelişip güzelleşen etkili etkinlikler düzenleniyor ve son 
yıllarda ülkemiz düzenlenen etkinlik sayıları ile en başlarda ve nitelikleri ile dünya birinciliği alan 

etkinliklerimiz de var. 
 

Bugüne kadar tek eksiğimiz henüz uçuşlu etkinliklerin düzenlenememiş olması. 
 

mailto:can.erel@canerel.com.tr
https://www.iwoaw.org/
https://www.iwoaw.org/
http://www.womenofaviationweek.org/
http://www.womenofaviationweek.org/
https://womenofaviationweek.org/about/iwoaw-verified-women-friendly-program/
http://www.womenofaviationweek.org/
https://womenofaviationweek.org/about/iwoaw-verified-women-friendly-program/
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Ülkemizin bu konudaki durumu “Dünya Havacı Kadınlar Haftası Türkiye Başarısı” konulu Basın 

Bülteninde detaylı olarak belirtilmiştir. 
 

Türkiyede havacılığın otoritesi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havacılık endüstrisinde 
toplumsal cinsiyet dengesinin geliştirilmesi için cinslere eşit fırsat tanınması ilkesine dayalı 

sistematik çabada önce "Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Talimatı (SHT-
TCD)” yayınladı ve bu talimatı endüstri genelinde yürütecek “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme 

Komisyonu (SHGM-TCDGK)” kurdu; tüm endüstrinin de temsiline olanak sunularak... 
 

 
 

....bu talimat ile, ulusal havacılığımızda toplumsal cinsiyet dengesinin geliştirilmesini amacı 

ile yıl boyunca gerçekleştirilen çabaların en yoğun olarak düzenleneceği ve gelişmelerin 
kamuoyu ile paylaşılacağı “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” ülkemizde de resmiyet kazandı. 

 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası bu yıl 2-8 Mart 2020 arasında ve dünya genelinde WOAW20 olarak 

anılıyor... 
 

 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası (WOAW20) Sırasında Neler Yapılabilir? 
 

“Dünya Havacı Kadınlar Haftası” web sitesinde her türlü detay yer almakatdır. Bu sitede etkinlik 
planlamak, planlanan etkinliklerin planı ve afiişlerini yüklemek ve bu haftayı takip eden süreçte 

sunulacak dünya ödüllerine aday olabilmeyi sağlayan sonuç raporlarını gönderebilmek için siiteye 
üye olmak gereklidir. Kurumsal katılımlar için de yeni yöntemler belirlenerek web sitesinde 

duyurulmaktadır. 
 

 
 

https://www.canerel.com.tr/images/publication/BasinBulten/CanCaBasinBulteni_CE20190406.pdf
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2018/TC-TCD.pdf
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2018/TC-TCD.pdf
http://www.womenofaviationweek.org/
https://www.canerel.com.tr/images/publication/BasinBulten/CanCaBasinBulteni_CE20190406.pdf
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2018/TC-TCD.pdf
http://www.womenofaviationweek.org/
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Bu sitede duyurulacak bazı gelişmeleri zaman içinde bu yazımın yorumlarında da paylaşacağım... 
 

Ayrıca, düzenlenecek etkinliklerde birkaç yıl öncesine kadar Türkçe konuşan ülkelere sunduğum 
mentorluk kapsamında hazırladığım, "CAN'CA Dünya Havacı Kadınlar Haftası Rehberi” 

dokümanından da faydalanılabilir. 
 

 
 

Hatta o haftaya kadar, bireysel olarak, 

 Ulusal ve uluslararası havacılıkta (atrhi ve güncel açıdan) kadını, 
 Havacılıkta toplulsal cinsiyet dengesinin geliştirilmesini, 

 Bu endüstride kadının sayı ve seviyesinin artırılmasının önemi ve etkilerini, 
sosyal medya hesaplarında (#WOAW20 anahtar kelimesi anarak) paylaşılabilir. 
 

 

Ve bir de müjde... 
 

 
 

... geçen yıl devreye alınan “İstanbul Havalimanı” anılabilmesi amacı ile SHGM 
himayesinde endüstrinin katılımına ve desteği ile gerçekleşecek "Dünya Havacı Kadınlar 

Haftası" ana etkinliği “Havaalanında Kadın” temasıyla düzenlenecek; detayları yakında... 
 

 

Peki, ulusal havacılık ve uzay endüstrilerimizde toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek 
için siz ne yapıyorsunuz; Dünya Havacı Kadınlar Haftası içinde düzenlediğiniz 

etkinlikleriniz var mı? 
 

 
 
 

https://www.canerel.com.tr/images/CancaWOAWWrehber.pdf
https://www.canerel.com.tr/images/CancaWOAWWrehber.pdf
http://web.shgm.gov.tr/tr/shgm-calisma-gruplari/5771-sivil-havacilik-genel-mudurlugu-toplumsal-cinsiyet-dengesi-gelistirme-komisyonu

