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1. Havacılık endüstrisinde 40 yılı aşan bir kariyeriniz var, Türk sivil havacılığının bugün
geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Can EREL: Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün köklü bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) dergisinin önerisi ile düşüncelerimi
açıklama fırsatı verdiniz.
Bu söyleşimde ifade edeceğim görüşlerimin, aksi belirtilmedikçe, endüstrinin farklı alanları ve
katmanlarında tamamladığım 41’nci meslek yılımın son 15 yılının geçtiği ulaştırma havacılığı
alanında olacağını söylemeliyim. Ulaştırma havacılığını da “Düzenleyici ve Denetleyici
Havacılık”, “Tüketim Havacılığı” ve “Üretim Havacılığı” sütünları üzerine oturtarak
değerlendirmek isterim.
Kısa bir tarihsel sürece göz atmak gerekirse;
Yıllarca Orville ve Wilbur WRIGHT kardeşler tarafından 17 Aralık 1903 günü yapıldığına
inandırılsak da, havacılığın kutsal kitabı bilinen "Jane’s All the World’s Aircraft" kataloğu Baş
editörü Paul JACKSON'un 8 Mart 2013 günü yayınlanan sayısında "The WRIGHTs were right; but
WHITEHEAD was ahead.” cümlesi ile ilan edildiği gibi,

Gustave WHITEHEAD’in 14 Ağustos 1901 günü "Havadan Ağır, Motorlu, Kumanda Edilir İnsanlı
Hava Aracı" ile havalanıp bir süre havada kalarak gerçekleştirilen ilk uçuştan sonraki on yılda
havacılık yeni ufuklara kavuşmuş ve kendisi gelişirken etkilediği alanlarda da çok hızlı gelişmelere
neden olmuştur.
Hemen sonrasında, ABD’nin St. Petersburg Airboat Line şirketi tarafından 1 Ocak 1914 günü
Florida eyaletinde 34 kilometrelik mesafede St. Petersburg - Tampa arası Tampa Körfezinin
katedilmesi için,

ödeme karşılığı uçan bir yolcuyu taşıyan 23 dakikalık bir uçuş dünyada insan taşınan ilk ulaştırma
havacılığı faaliyeti olarak bilinmektedir.
Topraklarımızda ise resmi olmayan ilk uçak postası da Osmanlı Dönemi’nde uçakla Paris İstanbul - Kahire yarışması çerçevesinde 20 Ekim 1913’te Paris’ten yola çıkan Fransız pilot
Daucourt ve makinisti Roux'un,

İstanbul’dan teslim aldıkları özel bir mektubu Eskişehir’e ulaştırdıkları 21 Kasım 1913 günü olarak
bilirim. Cumhuriyet’in ilk yıllarında,
 Aeroespresso Italiano tarafından Brindisi - Atina – İstanbul arasında insan ve yük taşıyan
"Deniz Tayyareleri"(1926),



İstanbul - Ankara arasında 14 Şubat 1924 günü yapılan ilk ticari uçuşu,

da topraklarımızdaki ilk ulaştırma havacılığı faaliyetleri olarak not etmek uygun olur.
Ve tabii, yolcu ve yük taşınmasında hava araçlarının kullanılması olarak bakılabilecek sivil
havacılığının, istisnalar dışında, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1940’lı yılların ortasında hizmet
dışı kalan (sabit kanatlı) askeri hava araçlarının (uçakların) tadil edilerek kullanılması ile büyük
bir gelişme sağlanarak havayolu taşımacılığının dünya üzerinde hızla yayılması tarafların
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uyumunu gerektiren standartlar ihtiyacı çıkartmış ve bu ihtiyacını karşılamak için de takiben
(Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICAO gibi) uluslararası havacılık örgütleri kurulmaya ve
işbirliğini esas alan örgütsel beraberlikler oluşturulmaya başlanmıştır. Böylelikle, hukuki,
ekonomik, ticari, çevresel ve endüstriyel düzenlemeler yanında, iş birliklerinin küresel bir anlayış
ile oluşturulması mümkün olmuştur. Endüstriyel açıdan, küresel ölçekte kabul gören, tasarım,
imalat, işletme, bakım-tutum-koruma-devreden çıkarma standartları havacılığın sürdürülebilir
emniyetini sağlayarak gelişen teknoloji paralelinde gelişebilmesine de olanak tanımıştır.
Peki Tüketim Havacılığındaki Gelişim..?
Düzen, araç, alt yapı ve işletim süreçlerinde değişim ihtiyacı gelişimi, gelişim değişim ihtiyacını
tetikleyerek ulaştırma havacılığın bugünkü seviyesine ulaşmıştır. ICAO verilerine göre de 2018
yılında dünyada tarifeli havayolu yolcusu 4,3 milyar seviyesinde tespit edilmiş. Dünyada 1950'lerde
100 milyon olan havayolu yolcu (gelen-giden) hareketi 2018 yılında tarifeli havayolu yolcusunda
8,6 milyar seviyesine çıkması, hava ulaşımı kullanan yolcunun nüfusa oranı şeklinde ifade edilen
“Bireyin Uçuş Talebi (Air Trip per Capita)”nin dünyada 1950'lerde 0,000038 (0,1/2.600 milyon)
seviyesinde iken 2018 yılı sonunda 1,132 (4,3/7,6 milyar) olduğunu gösterir, +60 Yılda bu talep
29.789 kat artmıştır. Bu durum hukuki, ekonomik, ticari, çevresel ve endüstriyel alanda küresel
ölçekte anlayış ve uygulama birliğiinin önemini birkez daha gözler önüne sermektedir
Ülkemizin, ulaştırma havacılığı trafiğinin ve dünya ekonomisinin ağırlık merkezleri değişim
yörüngelerinin tam da arasında kalmış olması, millenyumla beraber öncelik ve hız kazanan
ulaştırma havacılığında liberalizasyon ve alt yapı geliştirme faaliyetleri ile desteklenince, yolcu
trafiğinde yıllar boyu çift haneli büyüme rakamları ile akıllarda kalan, tüm dünyanın dikkatini çeken
gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.
Bu tespitler ışığında sorunuza "Öğretim/Eğitim & Ar-Ge" faaliyetlerinden sorumlu meclis başkan
yardımcısı sorumluluğunu taşıdığım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sivil Havacılık
meclisinin 2018 yılı verilerine göre hazırlayarak 2019 yılında yayınladığı "Türkiye Sivil Havacılık
Meclisi Sektör Raporu" içeriğinden özetleyeyim:
2018 yılında toplam gelen-giden yolcu trafiği 2017 yılına göre %9 artış ile 210.498.164
milyon yolcuya yükselmiştir. Buna direkt transit yolcularda eklendiğinde 2018 yılın genel
toplamı 210.947.639 yolcudur.
Havayollarımız tarafından uçulan toplam uçuş noktası 2018 yılında da artışını sürdürmüştür;
5 havayolu şirketimizin iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya, dış hatlarda 124 ülkedeki 318
noktaya uçuşu mümkün olmuştur.
Ülkemiz sivil havacılık sektöründe 2017 yılında 196.041 personel istihdam edilmiş, toplam
sektör cirosu 24,31 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2018 tahmini değerleri ise
205.000 personel ve 29,46 milyar ABD dolarlık cirodur.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çalışmasına göre,
 Türkiye 2017 yılında dünyada havayolu taşımacılık hizmetleri ihracatında, ABD ve
BAE’nin arkasından 3. sıradadır.
 Yolcu taşımacılığı ihracatı 2016 ve 2017 yıllarında toplam hizmet ihracatının yaklaşık
%47’si olarak gerçekleşmiştir.
 2017 yılı ilk 10 ihracatçı listesinde 5 havacılık kuruluşu yer almıştır.
2017 yılı ICAO verilerine göre, Türkiye,
 Dünya toplam ve uluslararası ücretli-tarifeli yolcu-km sıralamasında 11’inci sırada,
 Dünya toplam ücretli-tarifeli ton-km (yolcu-yük-posta) sıralamasında 12’nci sırada,
 Uluslararası uçuşlar sıralamasında,
o Ücretli-tarifeli ton-km ’de 8’inci sırada,
o Ücretli-tarifeli yolcu-km’de 9’uncu sırada
yer almıştır.
Resmi olmayan rakamlara göre 2019 yılı toplam gelen-giden yolcu trafiğinin 2018 yılı seviyesinde
gerçekleştiği söylenebilir.
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Ülkemizin,
 “Tüketim Havacılığı” alanında en büyük alt yapı projesi olarak hayat bulan İstanbul
Havalimanının etkisi ile hem yolcu ve hem yük hacmimizde artışın, yük tarafında çok daha
atılgan ve yenileşimci ve atılgan olmamız gerektiğinin de altını çizerek, daha net bir şekilde
görülebileceğini,
 “Üretim Havacılığı” alanında ise yeniden şekilenen dünya düzeninde olumlu br pozisyon
alınması halinde, BrExit sürecinin de etkisi ile, şu ana kadar görülmemiş bir hızda gelişmeler
yaşanabileceğini,
değerlendiriyorum.
2. Küresel havacılık sanayisinde ciddi bir rekabet söz konusu. Türk havacılığının rekabet
gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
3.

Can EREL: Havacılık küresel bir faaliyettir. Böyle bir faaliyette bulunan örgütler ve elemanlarının,
rekabetçi anlayışa ve çevikliğe sahip olması beklenir. Ülkemiz sivil havacılık sektörünün, benim de
içinde bir emektarı olduğum yılları özetle “...Bölgesinde lider, kendisine yetebilen, rekabet gücü
açısından dünyada ilk 10 ülke içerisinde olunması” uzgörüsü bu nedenle anlamlı ve çok gerekli bir
referans olmuştur. Bu uzgörünün her seviyede ve her zaman benimsenmesi ve takip edilmesi
gerektiğini düşünürüm. Bu uzgörü başlı başına, yöneticiden iş görenine, her seviyede rekabetçi bir
anlayışı da egemen kılar.
Ayrıca, sivil havacılığın küresel rekabetçilği “GZFT Analizi" ile izlenip ve değerlendirilmektedir.
İlkinden başlayarak bizzat planlanması ve hazırlanması sürecinde bulunduğum bir örnekten yola
çıkmam gerekir ise;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sivil Havacılık meclisinin 2013 yılı verilerine göre
hazırlanarak 2014 yılında yayınlanan "Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu" içinde yer alan
ve 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şura Raporu’nda da yer verilen "Sivil Havacılık Sektörü
GZFT Analizi" aklıma geliyor. Raporda Türk sivil havacılığının “Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler” bakımından değerlendirmeleri ve bu husus hakkında önerileri yer almaktadır.
Anımsadığım kadarı ile o çalışmalarda;


“Düzenleyici ve Denetleyici Havacılık” alanında,
o Sektör kuruluşlarının uluslararası mevzuat ve izinlerde politikayı ve vatandaşının
ticari hakkını yapılan engellemeleri le mücadelesine destek verilmesi,
o Sektörün kurum ve kuruluşları arasında ve bu sektörü destekleyen/etkileyen
sektörlerle eşgüdümün geliştirilmesi,
o Bölgesel havayolu taşımacılığına hızla geçilmesi ve desteklerle geliştirilmesi,
o Mental yapıyı hazırlayacak/zinde tutacak amatör havacılık faaliyetlerinin
özendirilmesi,



“Tüketim Havacılığı” alanında,
o Ulaştırma altyapısında intermodel etkileşim dikkate alınarak düzenlemelerin
yapılması,
o Estetik, verimli, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği olan, yolcu kadar yükü de
önceleyen çözümlere sahip alt yapılara özen gösterilmesi,
o Hava aracı bakım-onarım-yenileme alanında klasik uygulamaları destekleyecek
inovasyona dayalı teknik ve ticari faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
o Yeterlilikleri belirlenmiş meslek standartlarının belirlenerek ihtiyaçlara uygun iş gücü
master planının hazırlanması,
o Öğretim/eğitim alanında sektör ihtiyacına uygun olmadığı aşikar öğretim içeriği ve
kapasitenin “hedef pazar” ve “mesleki eğitim” esaslı şekil, içerik ve uygulamaya
kavuşturulması,



“Üretim Havacılığı” alanında,
o Hava aracı tasarım ve imalat sanayinin geliştirilmesi,
o Bu alandaki destekeyici (yan) sanayinin bilinçlendirilmesi ve bu alanda yeni adayların
teşvik edilmesi
o AR-GE faaliyetleri kapasitesinin geliştirilmesi,
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o

Sertifikasyon kabiliyetinin uluslararası uyumlaştırma/karşılıklı kabulle geliştirilmesi

gibi, bugün de değişmediğini düşündüğüm küresel rekabet gücümüze etki eden bazı önerilerin
ortaya çıkarılmasını sağlamış ve buna uygun gelişmeler yapılandırma çalışmaları başlamıştı.
Rekabet konusu açılmışken paylaşmak sitediğim bir değerlendirmem daha var.
Sivil havacılık çok disiplinli ve küresel boyutta bu disiplinlerin sürekli öncelik değiştirebildiği bir
endüstridir. Bu nedenle rekabetine de saf bir ticari ve veya teknik rekabet olarak bakılamaz. Dolayısı
ile konuşmamızın başında ayrıştırdığım her üç sektörel sütünun her bir katmanında görev ve
sorumluluk taşıyan karar verici yöneticilerinin de küresel pazarda çok disiplinli yapıda "Çeşitlilik" ve
“Kapsayıcılık" ilkelerin de benimseyerek uygulayabilmeye uygun eğitilmiş ve hazırlanmış olması
beklenir. Aksi durumda en basit anlamda, hazır doğal kaynakların ve küresel fırsatların farkına
varılamama durumu ortaya çıkar ki sonucu çok kısa zamanda hissedilebilir.
Burada, dünyanın içinde bulunduğu, geçerlilik konumu, süresi ve sıklıkları nedeni ile bu coğrafyada
yaşıtlarımın “kriz kuşağı” olarak bilinmesi ve tanımlamasına neden olan gelişmeleri de unutmamak
gerekir. İster ekonomik, ister sosyal, isterse sağlık konusunda olsun herhangi bir kriz ortamını;
 Öngörülemezlik,
 Belirsizlik,
 Tehdit,
 Değişim ihtiyacı
belirgin kılmaktadır. Bunlardan ilk ikisi, yani öngörülemezlik ve belirsizlik, zaten doğrudan kaos
terimini çağrıştırmaktadır. Yani, her şeyin öngörülebilir ve önceden belirli olarak devam ettiği bir
süreç, kriz anında kaosa dönüşmekte...
Kaos ortamının öngörülemez ve belirsiz niteliği yüzünden, sürecin hedefleri tehdit altında
kalmaktadır ve bu tehdidin savuşturulması için değişim gereklidir. Bu nedenle, “Tüketim Havacılığı”
sütununda kaos alışkanlığı olan bilgi ve deneyim sahibi karar vericiler ve uygun yönetim araçları
olduğu sürece belli bir rekabet avantajımız olduğunu düşünüyorum.
Bu düşüncemi ilk sorunuzun sonundaki değerlendrmelerimle birleştiirince tablonun daha da
heyecan veriyor bana... Tabi, belirttiğim avantajın sadece havacılık tarafında olmasının yeterli
olmayacağını da bilmek gerek.
4. Malumunuz küresel ekonominin gündeminde koronavirüsü var. Binlerce sefer iptalleri
söz konusu. Küresel sektör için nasıl bir tehdit oluşturuyor? Avrupa’da iflaslar başladı,
devamı gelir mi?
Can EREL: İş dünyasının yasaları, esas olarak güven ve öngörülebilirlik prensipleri üzerine kurulu
olduğu için, bu temelleri tehdit eden kriz ortamının, kaos olarak tanımlanması da son derece
normaldir. Ne kadar öngörülebilir, sürdürülebilir ve güvenli bir iş ortamı istersek isteyelim; elden
gelen, geçmişe dair bilgilerin benzeşimi ile (simüle edilerek) geleceğe dair istatistiksel tahminler
üretmekten daha fazlası değildir. Edgar R. Fiedler’ın “Ask five economists and you'll get five different
answers (six if one went to Harvard) / Aynı soruyu 5 ayrı ekonomiste sorun; beş farklı yanıt alırsınız
(biri Harvard’tan ise altı yanıt olur.” sözü ekonomik sorunlar karşısında insanoğlu bu çaresizliğinin
adeta bir itirafıdır.
Ancak bu defa ekonomik sorunun da ötesindeyiz. Öncesinde bölgesel ekonomik ve politik krizlerler
ve sonra da onlarla kolkola gelen küresel bir salgın var.
Salgın sebebinin öncesine dair bir bilgi ve dolayısı ile referans alınabilecek bir deneyim de yok.
Kurumsal öz riski yetmezmiş gibi, toplumu odağa alan her önlem neredeyse havacılığa olumsuz da
bir darbe yapıyor. Ama bu durum hemen her havacılık kuruluşunda benzer olumsuz etkiye sahip.
Sorun etkili olduğu sürede bir kuruluş diğerine göre çok fazla da öne çıkamayacak gibi.
Tabii içinde bulunulan şartlar, sadece havacılıkta değil hayatı derinden etkiliyor, etkileyecek... Bu
durumda öne çıkan güçlü taraf bu duruma önlem alabilme, dayanabilme ve olası gelişmelere uyum
gösterebilme yeteneği. Bu öz yeteneklerin ve öz varlıkların varlıklarını değerli hale getiriyor.
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Ancak, klasik kriz yönetimi yaklaşımı ile, cari (geçerli) işlerle geleceğe yönelik işleri ayrıştırarak
düşündüğümde aklıma geleni de paylaşmalıyım; kriz sonrasına en hazırlıklı olanın diğerlerine göre
fersah fersah önde olacağı da ortada. Dolayısı ile, havacılıkta da bu değişime dayanabilen ve gong
sesine hazırlıklı olanların tahminlerinin ötesinde bulacaklarını düşündüğüm fırsatlara sahip olarak
devam edeceğini, diğerleri de zaman içinde kaynak ve yapıları ile uyumlu bir gelişme sürecinde
yeniden faaliyete başlayacağını düşünüyorum. O nedenle, ulaştırma havacılığnda ikinci ayına giren
yaşamsal değişimleri oluşturuken,
“Ya Bekleyeceğiz...
...Ya da Bekleneceğiz!
sloganı ile değerlendirmelerimi özetledğim "AÇIK ÖNERİMDİR! Havacılık Endüstrisinin Tüm
Elemanlarına..." başlıklı makalemi açık kaynaklarda yayınladım. .
Bu süreçta tüm ilgililere güç ve sabır, sağlıkları risk altına girenlere acil şifa diliyorum.
5. Türk sivil havacılığında hızlı gelişim, eğitime nasıl yansıdı. Türkiye’de nasıl bir havacılık
eğitimi var. Türkiye kendi pilotlarını, mühendislerini yetiştirebilecek altyapıya, tecrübeye
ulaştı mı?
6.

Can EREL: Bu sorunun birden çok cevabı var. Nicel yönden durumu rakamlarla değerlendirebiliriz...
Ulusal havacılık endüstrisine ara elemanı yetiştiren;
 İlk yükseköğretim programı olan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek
Yüksekokulunun,
 İlk orta öğretim program olan Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin,
 Havacılık alanında okul-sanayi-devlet iş birliğinde örnek bir çözüm olan Kapadokya Meslek
Yüksekokulu havacılık programlarının ve İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkelerinin,
oluşumlarında doğrudan sorumluluk alarak katkı sağlamak benim için hep onur oldu. Ayrıca, son
10 yıldır doğrudan havacılık ve uzay ilişkili örgün yükseköğretim programlarını, bu programlara
sahip kurumları ve kontenjanlarını izleyerek ilgili öğrencilere ve velilerin yararlanacağı dönemlerde
değerlendirmelerimi, web sitemin “Öğretim & Eğitim” sayfası başta olmak üzere açık kaynaklarda
ve ilgi gösteren yayın organlarında yazılı olarak da paylaşmaktayım. Bu bilgi ve deneyim ile bu
konuda değerlendirmelerimi paylaşayım...
Temmuz 2019 tarihi itibarı ile örgün öğretimin nicel duruma bakmak gerekir ise;
Uygulanmakta olan (iş alanlarına göre gruplandırılmış bir şekilde) öğretim programları,


Lisans (4 yıl) Seviyesi Öğretim Programları,
o
o

Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Astrofizik

o

Hava Trafik Kontrol

o

Havacılık Yönetimi (Fakülte, Yüksekokul, Açıköğretim)

o

Meteoroloji Mühendisliği

o
o

Pilot Eğitimi
Pilotaj

o
o

Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte, Yüksekokul)
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)

o
o

Uçak Gövde-Motor (Fakülte, Yüksekokul)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte, Yüksekokul)

o
o
o
o

Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği

o

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
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şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi içinde yer alan lisans
seviyesindeki Hava Harp Okulu (İstanbul) öğretim programları mevcuttur.


Ön Lisans (2 yıl) Seviyesi Öğretim Programları
o

Hava Lojistiği

o

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

o

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

o

Uçak Teknolojisi

o

Uçuş Harekat Yöneticiliği

şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi içinde yer alan ön lisans
seviyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (İzmir),
o
o

Uçak Teknolojisi (Aviyonik)
Uçak Teknolojisi (Mekanik) - MSÜ

o

Hava Trafik Kontrol-TSK öğretim programları mevcuttur.

Kapasiteye gelince...
İlgili yükseköğretim kurumları son 6 yılda 2,5’e katlanmıştır

ÖSYM Kılavuz bilgilerine göre, Türkiye ve KKTC’deki 84 yüksek öğretim
kurumunun, 52 adedi devlete ve 32 adedi vakıflara aittir. İstanbul'daki 49
yüksek öğretim kurumunun ise, 3 adedi devlete ve 23 adedi vakıflara aittir.
Söz
konusu
yükseköğretim
programları
için
belirlenmiş
öğrenci
kontenjanlarında ise, “lisans” seviyesinde 7101 ve “ön lisans” seviyesinde
11415 öğrenci kontenjanı ile toplamda 18516 gibi bir rekor seviyeye ulaşarak,
kontenjan son 6 yılda yaklaşık 4’e katlanmıştır.
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Tüm bunlara, sivil havacılık ilişkili öğretim programlarında, “Meslek ve Teknik Anadolu
Lisesi” adı altında 1/3’i devlet ve 2/3 özel okul olarak sayıları 30’u aşmış ortaöğretim
kurum ve binlerce öğrenci kontenjanını ekleyiniz...
Özetle nicel yönden, doğrudan havacılık ve uzay ilişkili örgün öğretim
programlarımızda değil ülkemizin pek çok meslek dalında bölgemizin ihtiyacını
karşılayacak öğrenci kontenjanı kapasitesi mevcuttur!
Örgün öğretimin nitel değerlendirmesi, belki de biraz önce andığımız Edgar R. Fiedler’ın dediği gibi
herkesin kendi yanıtı vardır. Ben, doğrudan emeğimle onlarca yılımı verdiğim endüstri tarafından
bakacağım.
Birçoğu “Havacılık Gelişiyor!" söylemi ile açılan öğretim kurumlarına izin veriliyor ve öğrenci
kontenjanları tahsis ediliyor da,
 Havacılık şirketlerinin iş ilanlarında bahse konu havacılık bölümlerinde mezun
olanlara ÖZEL kontenjan yok; olmadı, olamıyor...
ve
 Havacılık şirketleri işe alımlarında bahse konu havacılık bölümlerinde mezun
olanların işe girebilme oranı, endüstriye insan kaynağı yetiştiren mesleki
öğretimin nitel başarısının en doğru cevabı olabilir.
Yaygın öğretim (kurslar) ile yetiştirilen meslek gruplarındaki başarılara girişim başarısı olarak
bakmak uygun olabilir; beklentiyi karşılamayan üretim süreci zaten yaşayamıyor.
7. SHGM’de görev yaptığınız dönemde SHGM’nin Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet
Dengesi Geliştirme Talimatı yayımlanmıştı. Emeklilik sonrası da sürecin içinde
bulunuyorsunuz; nedir bu süreç ve kapsamı?
Can EREL: Havacılık alnında “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme” konusu, öğretim ve eğitim
gibi, teknoloji ve endüstriyel alandaki faaliyetlerimin bütünleyeni olarak nerede ise meslek yıllarımın
başına kadar uzanan bir süreci kapsamaktadır; çok doğru.
Öncelikle temel bazı kavramları paylaşmalıyım;
Toplumu oluşturan bireyler arasındaki hiç bir ayrım, bireylerin biyolojik anlamda er veya dişi
oluşları kadar belirgin ve yaygın değildir. Ancak, cinsiyet sadece biyolojik özellikleri ifade
etmez.
Biyolojik olarak, ana rahmine düşüldüğü anda belli olan “cinsiyet (sex)”, birey açısından,
yaşamın daha ilk yıllarından itibaren toplumsal bir kategori olarak da anlam kazanmaya
başlar. Takip eden yıllarda bireyin biyolojik cinsiyetini (sex) merkeze alan bir anlayış
düşünüş-yaşama dünyası inşa olur.
Bireyin doğum ile toplumsal hayata karşıması ile oluşan bu dünya “toplumsal cinsiyet.
(gender)” olarak bilinir. Bireyin belli bir cinsten olduğuna ilişkin bilgiye, bu bilgi dâhilinde
olmak üzere, toplumda o bireye biçilen konuma ve o bireyden beklenenlere işaret eder.
Dolayısı ile ilk altı çizilmesi gereken bundan sonra detaylarına gireceğim çabanın biyolojik
cinsiyetle ilgili (kadın odaklı veya erkek odaklı) bir çaba değil, toplumu oluşturan cinslerden
toplumsal faaliyetlerde dengeli faydalanılarak etkinlik sağlanması için cinslere fırsat eşitliği
sağlamayı amaçlayan bir denge gelişimi çabası olduğu bilinmelidir.
Görev yaptığım endüstride “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme” faaliyetlerim 1980'li yılların
ortasında başladığı kabul edilebilir. O yılarda, teknolojik imkan ve kabiliyetleri ile çağdaş dünyanın
bilip takip ettiği bir askeri uçak fabrikasında ileri teknolojilii endüstriyel süreçlerde görev alarak
katkı sağlayacak insan gücünden en yüksek seviyede faydalanmak, uğraşmak zorunda olduğumuz
yüksek teknolojinin gerektirdiği bazı niteliklere daha fazla taşıyan cinsi de bu süreçlere mühendis
ve teknisyen olarak dahil etmek, bunu yaparken de bize bu olanağı sağlayacak kaynaklara karşı
sorumluluğumuzu yerine getirerek öğretim-eğitim içeriğini nicel ve nitel yönden geliştirmek
çevrimini oluşturarak hayata geçirmek fırsatı doğdu.
Yüce kurtarıcımız ve kurucumuzun,
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veciz sözü rehberimiz oldu, yolumuzu aydınlattı ve o kadın mühendis ve teknisyen meslektaşlarımız
o zor görevlerde bizlerle beraber çalışmaya başladılar. O girişimi düşünen ve hayata geçiren ekibin
üyesi olmak ile de onur duyarım. O süreçte göreve başlayan pek çok kadın mühendis ve teknisyen
çalışma alanlarında ülkemizin ilk havacı kadınları olmuşlardır.
Daha sonra, sivil havacılıkta görev aldığım kuruluşlarda da, toplumsal cinsiyet dengesini öne çıkaran
yaklaşıma sahip oldum.
Bu çabaların kişisel ve kısıtlı kaldığını görünce, "İş bilenlerin aynı amaca yönelik dürüst ve samimi
iş birliği, sürdürülebilir başarının sırrıdır!" söylemime inançla benzer amaçla çaba gösterenlerle iş
birliği arayışına girdim.
O yıllarda, ABD merkezli “Uluslararası Havacılıkta Kadın “Women in Aviation International (WAI)”
ilk olarak dikkatimi çeken başlık oldu, hatta üye de oldum. Sonra Kanada merkezli “Dünya Havacı
Kadınlar Enstitüsü - Institute for Women Of Aviation Worldwide (iWOAW)” amaç ve faaliyetlerinin
benimkilere daha yakın olduğunu görünce 2014 yılından sonra kendileri ile iş birliğinde bazı
faaliyetler yapmaya başladım. Zamanla,


Ülke genelinde mentörlük sunmaya başladım. 2015 Yılı Dünya Havacı Kadınlar Haftası
etkinliklerinde, etkinlik videoları ile ödül verilen ilk üç kazanan Türkiye'den oldu...



2016 yılında Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nda, ulusal havacılığımızın ilk uçan ve uçuran
kadınlarına yönelik özgün araştırmama dayalı olarak hazırlayıp sunduğum "Ulusal Havacılığın
Gelişim Sürecinde Türk Kadını" konferansım iWOAW tarafından "Dünyanın En Beğenilen
Organizitörü" ödülünü kazandı...
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Havacılık kuruluşlarımızın destekleri ile Kanada’daki ödül törenine katıldım.


O yıldan sonra da, Türkçe konuşan dünyada Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nın etkili bir
şeklde idrak edilmesi için mentorluğumu geliştirerek sürdürdüm; bu amaçla
hazırladığım "Can'ca Dünya Havacı Kadınlar Haftası Rehberi” dökümanını açık kaynaklarda
paylaştım. Web ve yeni medya araçları sayfalarında aktif olarak yayınladım.



Mentörlük sunduğum Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasındaki etkinlikleri de
dahil Türkiye'nin başarısını takip ederek ve durumu açık kaynaklarda paylaştım; en son
olarak 2019 yılında yayınladığım "Dünya Havacı Kadınlar Haftası Türkiye Başarısı" konulu CE
Basın Bülteni’nde bu başarım tüm açıklığı ile görünmektedir.



Sonra, aldığım çok üst seviyeli davetle ikinci kez başladığım devlet memurluğu dönemim başladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki bu görevim sırasında, “düzenlemek, izlemek ve denetlemek”
sorumluluğumuz olan bu endüstri kolunda, yüce kurtarıcımız ve kurucumuzun yine o veciz sözü
ışığında, “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme (TCDG)” amacını dürüst ve samimi olarak paylaşan
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otorite ve sektör temsilcilerinden oluşan meslektaşlarımla sistematik bir girişim olarak başladık
çalışmaya... Bu çalışmaların sonucu ortaya konulan düşüncenin onaylanması ile sistematik
çabamızın temel aldığı SHT-TCD talimatı,
TR: http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2018/TC-TCD.pdf

ve

EN: http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2018/SHGM-TCDG_EN.pdf

geçerlilik kazandı, ilgili komisyon ve danışma kurulu oluşturularak ilgili süreçleri çalıştırılmaya
başladı.

Komsiyonun ulusal ölçekteki ilk etkinliği, "Havacılık Alanında Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme
Sempozyumu" adı ile 8 Mart 2018 günü Ankara’da düzenledi.

Ardından, EuroAsia Airshow sırasında Antalya’da 26 Nisan 2018 günü uluslararası ölçekte
düzenlenen "Women in Air & Space Symposium" etkinliğini himaye etti.
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TCDGK Komisyonu, zaman içinde, önce sektör ve sonra da toplum genelinde “Toplumsal Cinsiyet
Dengesi” konusunda farkındalık oluşturacak,
 Komisyonun ve Danışma Kurulunun toplantılarının yapılarak gelişmelerin paylaşılması,
 Sektör genelinde etkinlikler düzenlenmesi, düzenlenmek üzere teklif edilenlerden uygun
görülenlerin himaye edilmesi ve/veya destek sağlanması,
 Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsünün (iWOAW), dünyada ilk kadının pilot lisansı aldığı 8 Mart
1910 gününün anısına, her yıl 8 Mart gününü kapsayan (Pazartesi günüden Pazar gününe)
haftanın “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” olarak kabul edilip ulusal gerekliliklerinin
yönlendireceği bir tema ile gerçekleştirilebilecek etkinliklerin de düzenlenmesi,
düzenlenenlerin teşvik edilmesi,
 Ulusal havacılığımızın gelişiminde, kendi faaliyet sahalarında, öncü olmuş meslektaşımız
kadınlara "İlk Havacı Kadın Sicili" belgelerinin sunularak ilan edilmesi
gibi bazı güdüleyici araçlar oluşturarak talimatına dahil etti ve bunları uygulamaya başladı.
Temel aldığı değerler, yapısı ve içeriği yanında sistematiği ile dünyada bir olan TCDG girişimi kısa
sürede ICAO’nun da dikkatini çekti ve ICAO da bu konudaki ilk küresel girişimi olarak “Global
Aviation Gender Summit” etkinliğini 8-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında CapeTown, Güney
Afrika’da düzenleyerek TCDG Komisyonu adına özel davet gönderdi.

Bu zirvenin “Driving Results Through Partnerships For Gender Equality In Aviation” başlıklı
oturumunda TCDG Komisyonu Sekreteri Gonca KÜRÜM tarafından bu girşimi tanıtmak üzere yapılan
"Let Women Soar!" başlıklı (1:06:00 sonrası) konuşma küresel ölçüde ilgiyi artırdı.
Devletten ikinci kez emekli olarak ayrılmam sonrası, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW)
tarafından kendisine sunulan Enstitü Yönetim Kuruluna girme önerisini kabul ederek Ağustos 2019
içinde bu kurulun devletler ve düzenleyici örgütlerle ilişkilerinden sorumlu Direktörü oldum.
Bu gelişmenin de etksi ile, kurucu başkanlığını yaptığım TCDG Komisyonun faaliyetlerini daha da
etkili destekleyebileceğimi değerlendirdim. Hatta bu desteğin de ötesine geçip, hep arzuladığımız
gibi, bu faaliyetlerin otoritenin de himayesinde toplumsal bir faaliyet olarak meslek erbabı
tarafından sahiplenilerek yapıldığı doğal yapıya kavuşturulması çabasından daha fazla pay sahibi
olabileceğimi düşündüm.
Bu düşünce ile, 2019 yılının ikinci yarısında benzer samimi inanca sahip olan meslektaşlarımla, SHTTCD talimatı kapsamında, sektörel sürekli bir faaliyet alanı olarak “Kadın Yükselsin!” sloganlı
“Gender Balance Fostering Initiative / Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Girişimi” oluşturduk.
Bu girişim ile bu yılın Dünya Havacı Kadınlar Haftasında "Toplumsal Cinsiyet Dengesi Sempozyumu"
etkinliğinin düzenlemek için Etkinlik Mentoru, Sempozyum Düzenleme Kurulu (Symposium
Organizing Committee) ve Sempozyum Yürütme Kurulu (Symposium Executive Committee)
Başkanı olarak görev aldım.
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Sektörün tümünü kucaklayan, farklı ve detaylı bir hazırlık yaptığımız bu sempozyumun gördüğü ilgi
ülke sınırlarının da ötesine erişti; ancak 27 Şubat 2020 şehitlerimizin acısı ile erteleme kararı aldık
ama hemen ardında COVID-19 etkisi şimdilik erteleme tarihini açıkta bıraktı. Dilerim insanlık bu
salgını sağlık içinde atlatınca, ilk fırsatta Sempozyum Düzenleme Kurulu’nu toplayarak yeni bir tarih
belirleyecek ve hazırladığımız programı birbirinden değerli katılımcılarımızla gerçekleşeceğiz.

Ertelenmiş olsa da bu süreçle ilgili raporlama Dünya Havacı Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından
“Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Girişimi” yapılanmamıza bu yıl “Women Friendly- Kadın
Dostu” yeterliliği kazandırdı ve bu durum ensitütünün yayındadı basın bülteni ile tüm dünyaya
duyuruldu.
Bir umudum da benzer şekilde, otoriteninde sürekli teşvik ve desteğine sahip bir sektör öz girişimi
olarak Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasında bu büyük ektikinliğin her yıl düzenli olarak
tekrarlayabileceği bir sürecin başlayabilmesi..
8. Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Deklarasyonu, tam olarak neyi
hedefliyor? Havacılık sektöründe bildiğimiz kadarıyla kadın çalışan sayısı, diğer
sektörlere nazaran yüksek diye biliyorum.
Can EREL: Bir önceki sorunuzda da açıkladığım gibi, bu girişim otoritenin de himayesinde toplumsal
bir faaliyet olarak meslek erbabı tarafından sahiplenilerek yapıldığı doğal yapıya kavuştrulması
sürdürülebilirlik açısından önemliydi.
Benim düşüncem biraz farklı; belki de ana mesleğimin etkisinde biraz teknik yaklaşıyorum bu
konuya. Fiziki ortamda “denge” ortamın (sıcaklık basınç gibi) özgül şartları ile oluşur ve değişkendir.
Bu yaklaşımla, kendi özgül şartları olan bir ortamın dengesini bir diğer ortamla karşılaştırmak yerine
aynı ortamdaki denge gelişiminin izlenmesi amacımıza daha uygun olabilir. Bu yaklaşım sadece
“sayı” ile ilgili olmayıp “seviye” konusunu da kapsayabilir.
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Bu alanda, zayıf erişimime rağmen, ülke genelinde savunma ve havacılık endüstrilerini incelediğim
ilk çalışmalar 2015 yılı civarındaydı.. Erişebildiğim hali ile sivil havacılık sektördeki kadın çalışan
oranı pilotlarda %2,2 teknisyenlerde %1,7 seviyesinde idi. Bu durum yaklaşık 5 yılda gelişerek
geçen yıl bu dönemde,
 Kadın Pilot Oranları,
o Tarifeli havayolu kuruluşlarımızda %3,85 - %8,71
o Tarifesiz havayolu kuruluşlarımızda %1,53 - %2,00
o Kargo havayolu kuruluşlarımızda en fazla %0,00 - %2,74
 Kadın Teknisyen Oranları,
o Hava aracı bakım, onarım ve yenileme merkezlerimizide %2,51 - %5,98 seviyelerine
ulaşmıştır.
Bu dönemde, yaklaşık 80 bin çalışanı kapsayan 1 kurum ve 18 kuruluşta yapılan araştırmada,

kadın çalışanın %29 olduğunu göstermektedir. Bu gelişme, bana sadece heyecan değil umut da
vermektedir.
iWOAW Yönetim Kurulun’da görev almam sonrası bu güzel gelişmenin de etkisi ile şöyle düşündüm:
“Yıllardır ilgili ebeveyn (ana ve baba) ve çocuklarına odaklanarak gerçekleştirmeye çalıştığımız, son
olarak otorite ve sektör ilgililerinin katılımı ile sistematik br yapıya sahip olmasına çalıştığımız bu
düzende elde edilen gelişmeye bir de sektörümüzün karar vericileri daha etkin katılır ve öz
değerlendrmeleri ile yapılandırılmış bu sisteme katkı sağlayarak uygun gelişme sağlayacaklarını da
kamuoyuna beyan ederlerse, bu alandaki etkinliklere ve özellkle de bu etkinliklerin zirve yaptığı
Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliklerine ilgi, katılım ve desteleri artarsa bu gelişimin hızı daha
da artar.”...
...Ben de, Eylül 2019 ayından itibaren havacılık ekosisteminde yer alan bazı meslek birliklerini
ziyaret ve yazışmalarımla, görev aldıklarımın toplantılarında söz alarak havacılık endüstrimizdeki
bazı önemli tespitleri paylaşmaya başladım.
Öncelikle kuruluşlarımızın ve meslek erbabının oluşturduğu örgütlenmelerin yönetim kurullarına
ziyaretle durumu ve süreci açıklayan ve üyelerini teşvik edecek kararlarını talep eden sunumları
yaptığım ziyaretleri gerçekleştirdim; ulaşamadıklarıma mesajlarımla ulaştım.
Sonunda, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) haricinde Türkiye
Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri
Derneği (TÖSHİD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED),
Emekli Kabin Memurları Derneği (ARFAA), Herkes İçin Havacılık Derneği (HİHD) yönetim
kurullarından ve TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi (TSHM) Başkanlık Divanı’ndan bu desteği
aldım.
Sonra, bu desteğin de ötesinde sürekliliğinin ve etkisinin olabileceğin düşünerek, sivil havacılıkta
bu amaca ve çabaya inanan karar verici ve yöneticilere önerim olarak bir deklerasyon taslağı
hazırladım. Bu deklerasyonu imzalayarak kendi kurumsal iletişim araçlarında paylaşmalarını, SHGM
TCDGK, iWOAW, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına göndermelerini isteyerek açık kaynakta
bir düşünce önerisi olarak paylaştım.
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Türkçe ve İngilizce hazırladığım taslağa göre, imza sahibi havacılık kuruluşunun genel müdürü
tarafından,
“Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Talimatı (SHT-TCD) kapsamında, her yıl olduğu gibi, bu
yıl da havacılık endüstrimizde kadının sayı ve seviyesini artıracak şekilde,
 İşe alım ve kariyer süreçlerinde cinslere fırsat eşitliği sağlayacaklarını,
 Her yıl, Dünya Havacı Kadınlar (WOAW) Haftası sırasında her yaştaki kadının havacılığın
farkında olarak havacılığı tanıyıp, endüstrimizde her cinsin eşit olarak sahip olduğu
fırsatlar olduğunu öğrenecekleri etkinlikler düzenleyeceklerini ve başkalarının düzenlediği
etkinlikleri destekleyeceklerini,
 Bu yıl, İlk pilot kadının lisasnsını almasınının 110'uncu yıl dönümü nedeni ile 2020 Dünya
Havacı Kadınlar Haftası (2-8 Mart 2020) sırasında,
o Erişimlerinde seçilen ilköğretim, ortaöğretim okulları ile temas ederek, bu
okullardaki her yaşta kadını ebeveynleri ile tesislerine davet edeceklerini,
o Bu kapsamda gelen konuklarını, mesleğinde bilgi ve deneyim sahibi mihmandarları
ile tesis, araç, endüstriyel ve teknolojik alt yapıları hakkında bilgilendireceklerini,
bu etkinlikleri yapan ve yaptıranların listeleri, fotoğrafları ve kısa etkinlik
anlatımlarını içeren sonuç raporlarını SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme
Komisyonu
(TCDGK) ve Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü’ne (iWOAW)
raporlayacaklarını,
o SHGM himayesinde “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme” amacı ile “Kadın
Yükselir Türkiye Yükselir! / If Women Soar, Turkey Will Soar!” teması ile endüstri
genelinde düzenlenecek entelektüel (sempozyum) etkinliği detsekleyerek katılım
göstereceklerini,
beyan edilmiş olacaktı. Ancak bu girişimimden beklediğim sonucu hemen alamadım. Birkaç şirket
yöneticimizin bu yönde çabasını gördüm ama sonuçları hakkında bilgi sahibi değilim. Özetle bunu
başaramadım. Başarabilseydik, Türk havacılık endüstrisi kuruluşları, 21 Kasım 2019 günü IATA
üyelerinin “25by2020” sloganı ile üyelerine imzaya açtığı deklerasyondan çok önce çok daha
kapsamlı bir bildirimi kendi insiyatiflerinde kamuoyuna sunmuş olacaklardı.
Yani, "Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Deklerasyonu" konusunun SHGM ile
ile doğrudan bir ilgisi yok; kişisel bilgi, deneyim ve değerlendirmelerimle sektör geneline sürekliliği
hep var olacak kişisel bir önerim idi.
9. Dünyada ve Türkiye’de sektörler ilgili yapılan bir araştırma var mıdır? Dünya havacılık
sektöründe kadın istihdamı ile Türkiye’deki durum nasıl?
Can EREL: Bir önceki sorunuza karşılık paylaştığım sonuçlar bu konudaki en güncel ve detaylı
sonuçlar dersem belki de ülkemizin durumu hakkında bilgi sahibi olunabilmesi kolaylaşır.
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Gelişmiş ülkelerde sektörel bazda “Toplumsal Cinsiyet Dengesi” ile, iş grupları bazında cinslerin sayı
ve seviyelerini de kapsayan pekçok ve çok detaylı araştırma yapılıyor ve sonuçları öneriler ile
beraber açık kaynakta paylaşılıyor.
Bize gelince...
Öğretim temalı sorunuzu cevaplarken değindiğim gibi, doğrudan havacılık alanına öğretim
programına sahip yükseköğretim kurumu sayısının 90 seviyesine ulaşmış olduğu ülkemizde benzer
çalışmalar yapılması istense de bu yönde sistematik çaba gösterenler henüz olmadı. Bu durumda,
coğrafyamızın bilgiyi paylaşma yönünde ketumiyetinin de etkili olduğu düşünülebilir.
10.
SHGM tarafından yayımlanan Deklarasyona firmaların ilgisi nasıl? Şu ana kadar kaç
firma deklere etti? Firmalar neden bu deklarasyonu imzalamalı?
Can EREL: Yani, Önceki sorunuza cevabımda söylemiştim; "Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet
Dengesi Geliştirme Deklerasyonu" konusunun SHGM ile ile doğrudan bir ilgisi yok; kişisel bilgi,
deneyim ve değerlendirmelerimle sektör geneline kşisel bir önerim idi ve başarılı olamadım; dersimi
çıkardım ve bundan sonraki çabalarıma aldığım dersleri yansıtacağım! Umarım bundan sonraki
süreçte bu yönde olumlu gelişmeler de sağlanabilir.
11.

Özellikle belirtmek istediğiniz konular var mıdır?

Can EREL: Yüce Türk Milletine ait kaynakları kullanarak ve maddi destekleri ile eriştiğim meslek
ile “Doğru Yazılanı Yapan, Yaptığını Doğru Yazan” olarak tanımladığım endüstrinin nerede ise her
yön ve katmanında geçen bu baş döndürecek kadar keyifli kariyerde 41 yılını tamamlamanın huzur
ve onuru ile ile başta üzerimde emek ve pay sahibi olanları, beraber çalışmaktan hep heyecan
duyduğum meslektaşlarımı, bu düşüncelerim platformonuzda paylaşma fırsatı sunan dernek
yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri olmak UTİKAD’a üye tüm meslektaşlarımı ve siz değerli
yayıncıları saygı ve sevgilerimle selamlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir dünyada güven içinde emniyetli
faaliyetler ve bol kazançlar diliyorum.

İlave Kaynaklar:
"Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme" ilişkili CE Web sitemdeki sayfalar da var:
"Havacılık & Uzay Endüstrilerinde Kadın"
"Uçakla Uçan İlk Türk Kadını & Öncü Türk Havacı Kadınları"
"Bu Coğrafyada Havacı Kadın Olmak..."
"Dünya Havacı Kadınlar Haftası (WOAW)"
"Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme" ilişkili FaceBook sayfası da var:
“CAN'CA Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme”

CAN'CA YouTube Kanal
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