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100’ÜNCÜ SAYIMIZA BİR KALA
Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına üretimden gelen güçlerini kullanarak katkı veren 
Türkiye’nin Makinecileri yoğun bir ayı daha geride bırakırken, Moment Expo Dergisi de yoğun 
olan bu gündemden payına düşeni aldı. Ülkenin tanıtımı ve sektörün gücünü dünya arena-
sında hakkıyla yerine getiren Türkiye’nin Makinecileri’nin başarı öykülerini yine dopdolu bir 
içerikle Moment Expo Dergisi’nin 99’uncu sayısına taşıdık. 
Bu sayımızın gündem sayfalarında IMTS ve AMB fuarlarına yer verdik. Türkiye’nin 
Makinecileri, Almanya’da düzenlenen AMB fuarını keşfe çıkarken, IMTS fuarı ile de ABD pa-
zarına uzandı. 
Türk makine sektörünün geleceğini inşa etmeye devam eden MAİB, bu kapsamda, geçtiği-
miz temmuz ayında sektör adına önemli olan iki projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden ilki, 
“Strateji ve Uygulama Planı”, ikincisi ise “Makine Sektör Envanteri Projesi” idi. Makine sek-
törünün geleceğini kurgulayan MAİB’in, Deloitte ile imzaladığı söz konusu anlaşmanın de-
taylarını gündem sayfalarımızda bulacaksınız.
Gündem sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer konu ise MAKFED’in nitelikli iş gücüne destek 
vermek amacıyla çalışmalarına başladığı “Makina Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezi” oldu.
Havacılık-uzay ve savunma endüstrilerinde öğretim ve eğitimden teknolojiye, yönetimden 
iletişime geniş bir yelpazede 38 yıldır emek sarf eden Uçak Mühendisi-Danışman Can Erel 
ile röportaj disiplinlerimizin dışına çıkarak, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Uzun yıllara ya-
yılan deneyimlerini, bir süredir “Can’Ca Entelektüel Projeler” başlığında kamuoyu ile de pay-
laşan Erel ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, “Toplumsal Cinsiyet Dengesi” çalışmalarını, bu 
çalışma ışığında Türk kadınının sosyal, ekonomik, mesleki konumunu ve özellikle havacılık-
uzay ve savunma sanayilerinde kadın istihdamını konuştuk.
MSSP Fokus bölümümüzün bu ayki konuğu SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede oldu. 100 bin sanayici ve iki milyonluk iş gücünün küme örgütlenmesi olan SAHA 
İstanbul’un amaçları, yerli sanayinin yükselişi stratejilerini, bu strateji içerisinde Türk maki-
ne sektörünün yeri ve önemini, Hasan Büyükdede ile konuştuk. 
Moment Expo’nun 98’inci sayısında, 15 Temmuz kalkışmasının ardından Türk makine sek-
törünün Avrupa’daki lobi atağından ve Türkiye’nin makinecilerinin Avrupa’daki gücünün ko-
runması çabalarından söz etmiştik. Türkiye’nin güvenli bir iş ortağı olduğunun altını çizmek 
için tüm sektörler yoğun lobi faaliyeti sürdürürken, biz de Moment Expo dergisi olarak ‘çor-
bada tuzumuz olsun’ dedik ve bu sayımızın kapak konusunu makine sektörünün lobi çalış-
malarına ayırdık. İlgili haberde MAKFED üyesi derneklerin temsilcileri ile görüşürken, yine 
derneklerin Avrupa’da temsil gücüne vurgu yaptık. Sektör dış basında “Türkiye’de işler yo-
lunda” mesajı verirken, Moment Expo Dergisi’nin kapak çalışmasında bu mesajın altını dol-
duran çalışmaları enine boyuna ele aldık.
Keyifli bir o kadar da yoğun bir gündem çerçevesinde hazırladığımız Moment Expo’nun bu 
ayında, bir taraftan da 100’üncü sayımızın heyecanı sardı bizi. “Makine sektörünün hafızası” 
olan Moment Expo’nun gelecek sayısında özel, bir o kadar da sürprizlerle dolu bir içerikle 
karşılaşacaksınız.
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KADIN YÜKSELSİN!
“KADIN ANA, 

IŞIK, SAYGIDEĞER 
VE SEVGİDEĞER, 

‘AN’I ‘ANI’ YAPAN, 
SEVEN VE SEVİLEN, 

EŞ, KIZ ÇOCUĞU, 
KARDEŞ, AKRABA, 

KOMŞU, ARKADAŞ, 
DOST, ÖĞRETMEN 

VE ÖĞRETEN, 
SINIF ARKADAŞI, 

MESLEKTAŞ, İŞ 
ARKADAŞI, ÜST, 

ASTTIR! O HALDE, 
OMUZLARIN 

ÜZERİNDE, GÖKLERE 
KADAR YÜKSELMEYE 

LAYIKTIR KADIN!”

H
avacılık-uzay ve savunma endüst-
rilerinde öğretim ve eğitimden tek-
nolojiye, yönetimden iletişime ge-
niş bir yelpazede 38 yıldır emek sarf 
eden Can Erel, uzun yıllara yayılan 

bu deneyimlerini, bir süredir “Can’Ca Ente-
lektüel Projeler” başlığında kamuoyu ile de 
paylaşıyor. Bu çalışmalar içerisinde dikkat 
çeken başlıklardan biri de “…Kadın Yüksel-
sin!” temalı “Toplumsal Cinsiyet Dengesi” ça-
lışmaları… Can Erel ile “Toplumsal Cinsiyet 
Dengesi” çalışmalarını, bu çalışma ışığında 
Türk kadınının sosyal, ekonomik ve mesleki 
konumunu, kadın gücünden nasıl daha fazla 
yararlanabileceğimizi ve özellikle havacılık-
uzay ve savunma sanayilerinde kadın istihda-
mını konuştuk.

Çalışmalarınızda endüstriyel kültür derinliği 
kavramına özel bir vurgunuz var. Bu kavramı 
açabilir miyiz?
Endüstrinin tarihi ve gelişme süreci içinde ya-
ratılan bütün maddi ve manevi değerler ile 

bunları yaratmada, bu yapıdaki düşünce ve 
eyleme dayalı ürünlerden oluşan varlıkları 
sonraki nesillere iletmede kullanılan araçla-
rın bütünü olarak bakabileceğimiz “endüstri-
yel kültürü” çok önemsiyorum.
Endüstriyel varlığın ve bilginin bilimsel olarak 
araştırılması olarak tanımlayabileceğim en-
düstriyel felsefe de endüstriyel kültüre yolcu-
luğun bir usulüdür ve o da çok önemlidir.
Havacılık-uzay ve savunma endüstrilerinde 
öğretim ve eğitimden teknolojiye, yönetimden 
iletişime geniş bir yelpazede 38 yılda faaliyet 
gösterdiğim endüstrilerin kültürel derinliği ve 
bu alanlardaki felsefi çabalar hep ilgimi çekti. 
Çalışmalarımda daha iyi ve daha güzele ulaş-
maya çabalarken anladım ki “Ancak, kavran-
mış doğru bir geçmiş geleceğin pusulası ola-
bilir!” Dolayısıyla ben, bir “RainMaker” gibi, 
endüstrilerimizin bütün kaynak ve olanak-
larıyla tam bir ekosistem olarak yapılanma-
sı hayali, sosyal ve kültürel derinliğinin oluş-
turulması yönünde düşünceler ve çoğu zincir 
süreçli meslek odaklı/ilişkili sosyal sorumlu-

röportaj
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“BAZI KAVRAMLARIN, 
ÇIKIŞ NOKTASI VE 
YAPILANDIRILMASI 

GEREĞİ TAM OLARAK 
YERİNE OTURMASI, 

TOPLUMUN HER 
KATMANI VE KESİMİNDE 

İÇSELLEŞTİRİLMESİ 
ZAMAN ALIYOR; 

HATTA EMEK İSTİYOR. 
BU KAVRAMLARDAN 
BİRİ DE TOPLUMSAL 

CİNSİYETTİR.”

luk projeleri ve ilişkili ardıl entelektüel ürün-
ler geliştirmeye başladım; Can’Ca markası, 
ifade ve paylaşım şekli ile! 

Havacılık-uzay ve savunma endüstrilerinde 
yıllardır sürdürdüğünüz, “…Kadın Yükselsin!” 
temalı “Toplumsal Cinsiyet Dengesi” 
çalışmalarınıza sebep olan tespit ve 
değerlendirmenizden de bahseder misiniz?
Kısaca hatırlamak gerekirse, cinsiyet, bireyin 
kadın veya erkek olarak gösterdiği genetik, 
biyolojik ve fizyolojik özelliklerdir; anne kar-
nında oluşur. Toplumsal cinsiyet de doğum 
sonrası, toplumun kadın ve erkek bireye ver-
diği roller, görev ve sorumluluklar; toplumun 
bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve sahip oldu-
ğu beklentiler bütünüdür. Bu yönden bakıldı-
ğında, kadın, biyolojik yönden toplumu oluş-
turan iki “cins”ten biridir. Varoluşun, yaşamın 
ve yaşam coşkusunun kaynağıdır. 
Kadın “ana”dır! Kadın “ışık”, “ışık kaynağı”dır. 
Saygıdeğer ve sevgideğer, “an”ı “anı” yapandır!
Toplumsal cinsiyet, doğum sonrası, bizzat 
toplum algısı, beklentisi ve görüşü ile top-
lum tarafından-kadın ve erkek bireye- veri-
len roller, görev ve sorumluluklar olduğu için 
toplumsal yapı ve kültürün etkisindedir. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan “Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve 
İstatistiklerinin Analizi” konulu raporda be-
lirtildiği gibi, “Kadınların kendi çalışmaları-
nı beyan etmelerinde çeşitli sorunlar vardır. 
Kadınların gerçekleştirdikleri ekonomik faa-
liyetlerin resmi verilere yansımamasının en 
önemli nedenlerinden biri, Ferhunde Özbay’ın 
1982 tarihli ‘Evkadınları’ başlıklı çalışmasında 
da dikkat çektiği gibi, özellikle kırdan kente 
göç etmiş kadınlar arasında ev kadını olma-
nın daha prestijli bir konum olarak görülme-
sidir. Kültürel ve toplumsal cinsiyetten kay-
naklı tutumlar erkekleri evin gelirini kazanan 
tek bireyi olarak gösterirken, aile içerisindeki 
geleneksel iş bölümü kadınların gelirlerinin 
erkeklerden daha az değerli olduğu görüşü-
nü destekler”. Yüce önder Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün “Bir toplum aynı amaca bütün 
kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise 
ilerlemesine teknik olarak imkân ve bilimsel 

olarak ihtimal yoktur” söyleminn de zihnimi-
ze kazınması ve davranışımızın temel bir et-
kisi olması gerek... Toplumsal hayatta Türk 
kadınını tarafından üstlenilen bazı önemli ve 
kritik roller gereği Türk kadını, bugün dün-
yanın bazı gelişmiş ülkeleri de dâhil olmak 
üzere pek çok ülkenin önündedir. Havacılık-
uzay ve savunma endüstrilerinin temel özel-
likleri, sahip olunan teknolojiler, yapı, süreç 
ve ürünlerin küresel ilişkileri de dikkate alı-
nır ise ekonomiye etkisi nispeten yüksek bu 
endüstrilerde toplumsal cinsiyet dengesinin 
geliştirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
“Can’ca Toplumsal Cinsiyet Dengesini Geliş-
tirme” başlığında yürüttüğüm entelektüel ve 
diğer çalışmalarıma sebep güdü de Bu belir-
lemeler ışığında bulunabilir.”

Türkiye’nin nitelikli projelerinden Hürkuş 
Projesi’nin Şef Mühendisi de bir kadın: Aylin 
Ararat Gökalp. Türk kadınlarının mühendislik 
gücü için neler söyleyebilirsiniz? 
Doğru; Türk mühendis, teknisyen ve pilotla-
rının emekleriyle geliştirilen “HÜRKUŞ Yeni 
Nesil Eğitim Uçağı”nı TUSAŞ’da gerçekleşti-
ren gururumuz ekibin mühendislik müdürü, 
meslektaşım sevgili Aylin Ararat.
Havacılıkta Türk kadınlarının mühendislik 
gücü ile ilgili sorunuza, TUSAŞ Eğitim Uçak-

TÜRKİYE SOSYAL VE İŞ YAŞAMINDA KADININ KARNESİ

Türkiye 
nüfusunun 

yüzde 
49,8’ini 
kadınlar 

oluşturuyor.

49,8 
“Beklenen 

Yaşam Süresi” 
erkeklerde 

75,3 yıl iken 
kadınlarda 80,7

80,7 
25+ yaştaki 
nüfus içinde 
okur-yazar 
olamayan 
kadınların 

kadın nüfusuna 
oranı yüzde 9,2

9,2
15+ yaştaki 
nüfus içinde 

işgücüne 
katılma oranı 

kadınlarda 
yüzde 30,3

30,3
Okur-yazar 

olmayan 
kadınların iş 

gücüne katılım 
oranı yüzde 16

16
Lise öncesi 

eğitimli 
kadınların iş 

gücüne katılım 
oranı yüzde 

25,8

25,8
Lise mezunu 
kadınların iş 

gücüne katılım 
oranı yüzde 

31,9

31,9
Mesleki veya 

teknik lise 
mezunu 

kadınların iş 
gücüne katılım 

oranı yüzde 
39,8

39,8
Yükseköğretim 

mezunu 
kadınların iş 

gücüne katılım 
oranı yüzde 

71,3

71,3

Kaynak: TÜİK’in 2014 yılı sonu verilerine göre yayımladığı “Tanım ve Kavramlar” istatistikleri

HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı’nın kadın mühendisleri
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röportaj

“2016 YILINDA 
RAPORLANAN 

DÜNYA HAVACI 
KADINLAR HAFTASI 
ETKİNLİKLERİNDE 

TÜRKİYE, 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

TOPLAM 26 ETKİNLİK 
İLE YEDİ DÜNYA 

ÖDÜLÜNDEN İKİSİNE  
LAYIK GÖRÜLDÜ.”

ları Mühendislik Müdürü Aylin Ararat’ın mü-
hendislik ekibinde yer alan kadın mühendis-
lerinin kendi ürünleri olan HÜRKUŞ uçağı 
önündeki fotoğrafı en iyi cevap olabilir.

Türk makine sektörünün kadın istihdamına 
yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türk makine sektörü özelinde kadın istihdamı 
ve kadın gücüne yönelik sayısal bir çalışma 
henüz yapılmış olmasa da makine üreticileri 
arasında kadın yönetici sayısının tekstil hariç 
diğer sektörlere göre daha olumlu olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Nitelikli üretim için nitelikli insan 
kaynağına ihtiyaç olmasından hareketle, 
kadın gücünden daha fazla ve etkin 
yararlanabilmek için kamuya hangi görevler 
düşüyor? 
Kamuya ait görev beklentim, kadının ev işle-
rine mahkûm olmaktan kurutulacağı ve er-
keklerin talip olduğu işlere talip olmasını 
sağlayacak toplumsal atmosfer, anlayış ve 
olanaklar oluşturup, toplumsal cinsiyet den-
gesi geliştirilmesi konusunda net rakamlarla 
belirlenmiş net hedeflere sahip bir devlet po-
litikasıdır. Bu yöndeki eylem ve uygulamala-
rı da destekleyici mevzuat düzenlemeleri; kız 
çocuklarının gereksinim duyduğu bilgi, bece-
ri ve yetkinlikleri edinebilecekleri şekilde okul 
öncesi dönemden en ileri seviyedekine kadar 
yaygın öğretim ve eğitim sisteminde yapıla-
cak tadilat ve yeniden düzenlemeler; kadını 
odak alan sivil toplum örgütlenmeleri, ku-
rum ve kuruluşlar için örgütlenmeleri enerji-
leyerek ve destekleyerek mevcut cinsiyetçi iş 
bölümünü kıracak ideolojik mücadele ortamı 
ve eylemlerin desteklenmesi; kadınların her 

alanda erkeklerle eşit hissedeceği koşulların 
yaratılması şeklinde sıralayabilirim.

Diğer yandan, 7-13 Mart haftasında 
gerçekleşen Dünya Havacı Kadınlar 
Haftası’nda Türkiye’nin resmi etkinliklerde 
Fransa’nın ardından en çok etkinlik 
düzenleyen ikinci ülke olmasında da sizin 
özel bir rolünüz ve çabanız olduğunu 
biliyoruz.
Can’Ca markası, ifade ve paylaşım şekliy-
le gerçekleştirdiğim entelektüel faaliyetler-
den birinin de “...Kadın yükselsin!” sloganlı 
“Can’Ca Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştir-
me” çabalarım olduğunu belirtmiştim. Mes-
leğe başladıktan birkaç yıl sonra, ulusal ha-
vacılığımızda bir teknolojik mükemmeliyet 
merkezi olan bir kurumda ileri seviyede tek-
nolojik uygulama ve süreçlerde kadın mü-
hendis ve teknisyen ihtiyacını, bu ihtiyacın 
karşılanacağı öğretim programı ve yapısını 
belirleyen ve bu ihtiyaçları küresel normla-
ra ve yerel kaynaklara dayalı yenileşimci mo-
dellerle çözerek hayata geçirebilen bir ekibin 
elemanı olarak, ulusal havacılığımızın geli-
şim sürecinde “İlk Uçan” ve “İlk Uçuran” ol-
muş pek çok kadının havacılık endüstrisin-
de görev almasını sağladım. Bu çabalarımı, 
şimdilerde genelde Sabiha Gökçen Havali-
manı ve Teknopark İstanbul kısmı bilinen, İle-
ri Teknoloji Endüstri Parkı’nın ilk özel girişimi 
myTECHNIC Uçak Bakım Merkezi’nin Tekno-
loji ve İş Geliştirmesinden Sorumlu İcra Ku-
rulu Üyesi ve yöneticisi olmamdan sonra açık 
kaynaklarda daha fazla izlenen hale getirdim. 
Bu paralelde, Alev Alatlı’nın özel daveti ile ha-
vacılık öğretim programları ve uygulamala-
rından sorumlu olduğum Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu mütevelli üyeliğim ve akabin-
de görev aldığım TOBB Türkiye Sivil Havacılık 
Meclisi’nde Endüstri, Öğretim/Eğitimden So-
rumlu Başkan Yardımcılığı görevimin de et-
kisiyle, bu yönde bazı uygulamalarımın nite-
liği ve niceliğinde önemli ölçüde değişiklikler 
oldu. 

Nedir, Dünya Havacı Kadınlar Haftası?
Baronesse Raymonde de LaRoch’un dünya-
nın ilk kadın pilotu olarak lisanslandırıldığı 
8 Mart 1910 gününün 100’üncü yıldönümü-
nün kutlandığı 2010 yılından sonra, merke-
zi Kanada’da bulunan “Dünya Havacı Kadın-
lar Enstitüsü-Institute for Woman of Aviation 
Worldwide” koordinasyonunda, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü de kapsayan hafta için-
de, havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması, 
genç kız ve kadınlar arasında havacılıktaki fır-
satlar hakkında farkındalığın artırılması için 
“Dünya Havacı Kadınlar Haftası” adıyla, her yıl 

88



“ARAŞTIRMALAR, 
KADINLARIN 
DUYGULARINI 

DAHA İYİ KONTROL 
EDEBİLDİKLERİNİ 
VE DUYGULARI 
TANIMLAMADA 
DAHA DOĞRU VE 

HIZLI OLDUKLARINI; 
BU NEDENLE DE 

C-SEVİYESİ (CEO; COO, 
CFO GİBİ) KADIN ÜST 

YÖNETİCİLERLE ŞİRKET 
KÂRLILIKLARI ARASINDA 

ÇOK ANLAMLI VE 
OLUMLU İLİŞKİLER 
OLDUĞUNU İFADE 

EDİYOR.”

farklı ve anlamlı bir tema eşliğinde çeşitli etkin-
likler düzenleniyor. 
Dünya genelinde düzenlenen etkinliklerin Tür-
kiye ve KKTC ölçeğinde daha fazla ve detay-
lı duyurulmasına gönüllü olarak katkı sağlama 
amacıyla 2013 yılında başladığım çabalar, iler-
leyen yıllarda bu hafta kapsamında etkinlik yap-
mak isteyenlere entelektüel ürünlerimle destek 
olma ve hatta bizzat bu haftaya yönelik etkin-
lik düzenleme seviyesine ulaştı. Bu kapsamda, 
7 Mart 2014 günü Eskişehir’de düzenlenen ilk 
etkinlikte ben de “Ulusal Havacılık Gelişim Sü-
recinde Türk Kadını” başlıklı bir konferans dü-
zenledim.  Ayrıca Türkiye, 2015 yılında, daha çok 
“Pembe Kâğıt Uçak Uçurma” etkinliklerinden 
oluşan düzenlemelerle bu platformda daha da 
belirgin bir şekilde kendini gösterdi. Afrika, 
Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanus-
ya ülkelerinde 44 bin üzerinde katılımcının yer 
aldığı 120 farklı etkinlik gerçekleştirilen 2016 
yılında da, raporlanan etkinlikleri değerlen-
diren Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü jürisi 
tarafından verilen yedi dünya ödülünden ikisi, 
toplam 26 etkinlik gerçekleştiren Türkiye’ye 
layık görüldü.  

Son olarak, kadın girişimciliği için 
görüşlerinizi de alabilir miyiz?  
Havacılık ve uzay endüstrilerinde öncü Türk 
kadın girişimcilerimiz var. Sierra Nevada Cor-
poration şirketi ile Eren Özmen 1994 yılın-
da “İlk Türk Kadın Uzay Endüstrisi Girişimci-
si”, Best Havayolu şirketi ile Bahtışen Tunca 
2005 yılında “İlk Türk Kadın Havayolu Girişim-
cisi” olmuştur. Bu güzel ve gurur verici tes-

pite ilave etmek istediklerim de var. Havacı-
lık-uzay ve savunma alanında onlarca yıllık 
deneyime sahip mühendis ve yönetici, iş ve 
teknoloji danışmanlığıma ilave olarak, “Tür-
kiye Girişim Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) 
2015-2018” ile yeni bir faaliyet alanım daha 
oldu; “TeknoMENTOR”luk. Türkiye, biliyorsu-
nuz, 2009 yılından itibaren takıldığı “Orta Ge-
lir Tuzağı”ndan çıkabilmesi için yenileşime 
dayalı bir ekonomik kalkınma dönemini kur-
guladı. GİSEP, bu dönemde, temel amacı gi-
rişimcilik ekosistemi yaratma hedefi olan altı 
adet stratejik hedef ve bu stratejik hedeflere 
ulaşmak için 64 adet eylem planından oluşan 
kapsamlı bir süreç olarak belirlendi. Bu sü-
reçte, teknoGİRİŞİMleri destekleyecek Tek-
noMENTORlar, TÜBİTAK Yenilik&Girişimcilik 
Kapasite Artırılması programı kapsamında 
yetiştiriliyor. Bu yeni alan, benim de girişim ve 
girişimcilik konusunda daha fazla ilgilenme-
mi sağladı. İlk tespitim, girişim alanında kısa 
zamanda aşılması gereken sorunlara sahip 
oluşumuz ve bu sorunlar yumağında toplum-
sal cinsiyet dengesine yakın olduğumuzdur. 
Devletin (KOSGEB gibi), kamu örgütlenmele-
rinin (TOBB Kadın Girişim Kurulu gibi), kadını 
odak alan sivil toplum örgütlerinin (KAGİDER 
gibi) faaliyet ve desteklerini de unutmamalı-
yız. Bu tip örgütlenmelerin nicelik ve faaliyet-
lerinin niteliklerinde sağlanacak gelişmeler 
yanında, kadın gücünden daha fazla ve etkin 
yararlanabilmek için önerdiğim yapı ve sü-
reçlerde gelişme sağlanması halinde, girişim 
alanında da kadın lehine gelişmeler olacağını 
umut ediyorum.

Türk kadını, 
ebelik eğitimi 
ile 1843’te iş 
yaşamına girdi

1897’de 
kadınlara ücret 

ödenmesi 
kabul edildi

1869’da Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi 
(Kızların eğitimine yasal 
zorunluluk) yayımlandı

1916’da Safiye Ali 
Almanya Würzburg 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne gönderildi

1913’te Belkıs 
Şevket, uçakla uçan 
ilk kadın olarak 
tarihe adını yazdırdı

1925’te tehlikeli 
üretim süreçlerinde 
kadın istihdamına 
başlandı

1936’da ise ilk 
kez bir Türk kadını 
askeri uçak pilotu 
olmayı başardı

1935’te TBMM’de 
kadın milletvekili 

oranı yüzde 4,5 
olarak gerçekleşti

5 Aralık 1934’te 
Türk kadını seçme 
ve seçilme hakkına 
sahip oldu

1922’de Darülfûnun 
Tıp Fakültesi’ne kız 
öğrenciler de kabul 
edilmeye başlandı

 Vecihi Sivil Tayyare 
Mektebi’nden ilk 
Türk kadın pilot 

1933’te mezun oldu

1914’te İnas 
Darülfûnu açılır 

(Türkiye’nin ilk ve 
tek kız üniversitesi)

1858’de kız 
ortaokulları 

açıldı

Kaynak: Doç. Dr. Hacer Ansa’ın “Yeni Teknolojiler ve Kadın İstihdamı” raporu

Can Erel, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde de sık sık öğrencilerle bir araya geliyor ve deneyimlerini paylaşıyor.

89


