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Hava ve uzay endüstrilerinde TCDG  çabalarımı bu Bilgi Özeti’nden topladım,  sunuyorum: 

 

Başlangıcı 1980'li yılların ortasına uzanan, erkek egemen hava ve uzay 
endüstrilerinde kadını destekleyerek bu ekosistemde eksik kalmış TCDG gelişimi 
sağlama konusunda, 2014 yılında Kanada Merkezli Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü 
(iWOAW) ile tanışmam farklı bir dönüm noktası oldu… 

… bu enstitünün, dünyadaki ilk kadının pilot lisansını aldığı 8 Mart 1910 günü 
esas alarak, her yıl 8 Mart gününü kapsayan (Pazartesinden Pazara) haftayı 
“Dünya Havacı Kadınlar Haftası” ilan ederek, tüm dünyada bu hafta boyunca 
izleyerek değerlendirdiği etkinlikler düzenlemesi faaliyetine önce katıldım 
sonraki yıllarda da bu enstitünün önce ülkemizdeki sonra da Türkçe konuşan 
ülkeler ve çevre ülkelerde yayılımında gönüllü mentoru ve temsilcisi oldum. Bu 
konudaki bir özetini 2021 ilk çeyreğinde yayınladığım “CE® Basın Bülteni 
#CE20210416” içinde bulabilirsiniz. 

 

TCDG konusunda diğer bazı faaliyetlerimi, yazı ve gelişme yönünde haberlerimi de, 
CE® web sitemin "CAN'CA Güncel Çalışmalar" bölümünde yerleşik, 

• "Havacılık & Uzay Endüstrilerinde Kadın",  
• "Uçan & Uçuran İlk Türk Kadınları - Öncü Türk Havacı Kadınları", 
• "Bu Coğrafyada Havacı Kadın Olmak...", 
• "Dünya Havacı Kadınlar Haftası (WOAW), 

sayfalarında bulabilirsiniz. 
 

Bana, 2016 yılında iWOAW'ın tarafından verilen "Dünyanın En Beğenilen 
Organizatörü" ödülünü de getiren sürekli gelişen "Ulusal Havacılığın Gelişim 
Sürecinde Türk Kadını" isimli konferansımın (2018 yılı sürümü içeriği ile) tanıtım posteri 
ve klibi: 
 

 
https://youtu.be/tyW0oE8eb3A 

 

…bu çalışmanın içeriğini, Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde (TSHA)  4 Mart 
2020 günü düzenlediğimiz “TCD Sempozyumu 2020” girişinde sergisini de 
hazırlamıştım; ama etkinlik iptal olunca açabilmek nasip olamadı… 

 

Hava Kuvvetlerinden 2005 yılında emekli olmamdan yıllar sonra, sivil havacılık 
alanında bazı alt yapı ve araç projelerindeki sertifikasyon ihtiyacında çözümler 
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sağlamak üzere çok üst düzeyde bir daveti kabul edip Türk sivil havacılık otoritesinde 
2017 – 2019 yıllarında taşıdığım Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı 
döneminde de TCDG gündemde tutmayı sürdürdüm.  Düşüncemi paylaşan çalışma 
arkadaşlarımla yapılandırıp kurucu başkanı olduğum Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu (SHGM-TCDGK)  
marifeti ile –yapısı, sistematiği ve ele alınışı ile- dünyada bir ilk olarak hazırlanmış 
düzenleme,  

• Türkçe - Sivil Havacılıkta TCDG Talimatı (SHT-TCD) 
• İngilizce - Instruction for Gender Balance Fostering In Civil Aviation 

ise TCDG alanındaki çalışmalarımın karşılığı kabul ettiğim en büyük ödüldür. Sürekli 
geliştirilerek güncellenmesini umut ederek hazırladığımız bu talimat Türkiye’de ve 
yurtdışında ilgili gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmıştır. 

…SHGM-TCDGK web sayfasında  
• TCDGK Üyeleri 
• TCDGK Danışma Kurulu 
• TCDGK Alt Çalışma Grupları 
• TCDGK Toplantı Sonuç Raporları 
• İlk Sivil Havacı Kadın Sicil Düzenlemeleri 
• TCDGK Onaylı Havacılıkta "TCD " Temalı Etkinlikler 
• Havacılıkta “TCDG” Haberleri ve Duyuruları 
• Fotoğraf Galerisi 

gibi ayrıntılar da var.  
 

TCDGK marifeti ve tüm sektörün aktif katılımı ile 2018 yılı Dünya Havacı Kadınlar 
Haftası etkinliği olarak 8 Mart 2018 günü Bilkent Hotel’de düzenlediğimiz “Havacılık 
Alanında TCDG Sempozyumu“ önce tüm ülkede ve ardından bu konuda 
hazırladığımız ayrıntılı rapor sayesinde -Birleşmiş Milletlerin sivil havacılık alanındaki 
örgülenmesi-  ICAO ve ICAO üyesi ülkelerde çok yüksek seviyede ilgi görmüş ve 
beğenilmiştir…  

…ICAO birkaç ay sonra “TCD” teması ile ilk etkinliğini Güney Afrika’da 
düzenlemiş ve  TCDG Komisyonu adına konuşmacı daveti göndermiştir. Bu 
davete büyük bir heyecan ile icabet eden TCDG Komisyonu Sekreterimizin 
“ICAO Küresel Havacılık Toplumsal Cinsiyet Zirvesi” konuşması da çok ilgi 
görmüştür. 

 

Devletteki SHGMY görevimden ayrıldıktan sonra, danışmanlığımda bir organizasyon 
şirketi marifeti, sektörün desteği ve katılımı ile 2020 yılı Dünya Havacı Kadınlar 
Haftası etkinliği olarak 4 Mart 2020 günü Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde (TSHA)  
düzenlemiştik. Çok ses getireceğine inandığım bu “TCD Sempozyumu 2020” ise, önce 
Suriye’deki şehitlerimiz nedeni ile ertelenmiş ve ardından dünya genelinde ilan edilen 
COVID-19 salgını nedeni ile düzenlenemeden kalmıştır.  

 

Hava ve uzay endüstrilerinde –her türlü zorluk ve engele rağmen- geliştirmeye çabaladığım 
TCD’de bugün ulaşılan nokta umut vericidir, dilerim daha fazla ilgi ve destek görür, sizlerin 
de katkıları ile çok daha üst seviyelere ulaşırız. 
 

Sevgi ile esen kalınız, 
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