
 

 

 
İşin Sırrı: İnanç, Güven ve İşbirliği... (4) 

Eylem ve Sorumluluğu Paylaşarak (WOAW15 Video Yarışması) Başarmak! 
 

Can EREL 
Uçak Mühendisi 

can.erel@canerel.com.tr 
 
 
Havacılıkta çeşitliliğin desteklenmesi amacı ile Baronesse Raymonde de LaROCH'un dünyanın ilk kadın pilotu olarak (8 Mart 1910) 
lisanslandırılmasının 100’üncü yılından itibaren 8 Mart günü kapsayan hafta ‘Dünya Havacı Kadınlar Haftası’ olarak isimlendirilerek 
bu hafta içinde, 

• Havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması, 
• Genç kızlar ve kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması, 
• Tüm endüstriyi kapsayan işbirlikleri ile havacı genç kızlar ve kadınlar tarafından geleceğin şekillendirilmesi, 

gibi etkinlikler düzenlenmektedir. 
 
Bu yıl, Dünya Havacı Kadınlar Haftası Marie Félicie Elisabeth MARVINGT'in savaşan ilk kadın pilot olmasının 100'üncü yıldönümünü 
tema almıştı... 
 
Her geçen yıl daha da fazla ilgi gören ‘Dünya Havacı Kadınlar Haftası’ gibi çok önemli uluslararası bir anma haftasında, bu yılın 
temasını da dikkate alarak, Türkiye genelinde bazı etkinlikler de önererek genel bir çağrı yapmaya karar verdim... 
 
İlk olarak 22 Şubat 2015 günü ‘... Kadınlar Yükselsin!’ başlıklı LinkedIn gönderimi ve bu gönderi benzeri çağrıyı (FaceBook, 
twitter hesaplarım gibi) araçlarındaki genel duyurularım haricinde, 

• Başta havacılık ve kadın odaklı olanlar olmak üzere ilgi duyacağını düşündüğüm onlarca STK ve meslek kuruluşu yöneticileri, 
• TBMM Kadın milletvekilleri, 
• İlgili devlet kurumlarının, havacılık-uzay ve savunma endüstrisi şirketlerinin üst düzey yöneticileri, 
• Onlarca havacılık ve kadın ilgili Öğrenci Klübü yöneticileri ve bazı üyeleri, 
• 5000 + meslektaş ve ilgidaş, 
• Onlarca basın kuruluşu temsilcisi, 
• Havacılık öğrenim programı bulunan veya böyle programlar amayı plandığını düşündüğükm 60+ yükseköğretim kurumunun 

mütevellisi, rektör, rektör yardımcısı, ilgili dekan ve bazı öğretim üyeleri, genel sekterleri ve özel kalemleri, 
• Havacılık öğrenim programı bulunan 13 lisenin mütevellisi, yöneticisi ve ilgili öğretmenleri, 

ile paylaştım. 
 
Daha sonra, önerilerimi yeniden toparlayarak 28 Şubat 2015 günü ‘Hazır mıyız?...’ başlıklı LinkedIn gönderimle paylaştım. 
 
Bu mütevazi çağrıya yönelik duyarlıklıkları ve gösterdikleri ilgileri ile katılanların ‘Dünya Havacı Kadınlar Haftası’ içinde 
düzenledikleri etkinliklerden benimle paylaşılanfotoğraf ve fimlerini benimle paylaşanları ‘...Kadınlar Yükselsin!" isimli FB 
fototğraf albümünde paylaştım ve, 

• Dünya Havacı Kadınlar Haftası (Women Of Aviation Worldwide Week, WoAW), 
• Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (Institute for Women of Aviation Worldwide, IWoAW), 

organizasyonları ilgilileri ile temasımda öğrendiğim fotoğraf ve video yarışmalarına detaylı bir hazırlıkla gönderdim. 
 
Durumu ve yarışmalarada oy ihtiyacını 9 Mart 2015 gününden itibaren ‘A C İ L - Oyunuza İhtiyaç Var!’ başlıklı LinkedIn 
gönderimle ve benzer dağıtımlarla ilgililerle paylaştım. 
 
Ve sonuç, beklendiğim seviyenin de üzerinde geldi; video yarışması kategorsinde kazanan ilk üç Türkiye’den; Dünya Havacı 
Kadınlar Haftası 2015 Etkinlikleri Video Yarışması... 

Kazananı : BİTES Savunma, Havacılık & Uzay Şirketi, Ankara etkinlik videosu 
İkincisi : Maltepe Üniversitesi MYO, İstanbul etkinlik videosu 

Üçüncüsü : Özyegin Üniversitesi, İstanbul etkinlik videosu 
 
Dünya Havacı Kadınlar Haftası organizasyonunun 2015 yılı etkinliklerinde genç kızlar ve kadınlar için zamanlarını ve yeteneklerini 
göklere sunan gönüllülere teşekkür ederek yayınladıkları ‘Women of Aviation Worldwide Week 2015 | Semaine Mondiale 
des Femmes de L'Air 2015’ başlıklı 229 saniyelik tanıtım filminin yaklaşık %13 zaman diliminde, Türkiye’den seçilen, 

• 0:27 - 0:28 Özyeğin Üniversitesi 
• 1:58 - 2:08 Özyeğin Üniversitesi 
• 2:09 - 2:18 Maltepe Üniversitesi 
• 2:56 - 3:01 Ortada Okan Üniversitesi (& yanlarda BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay) 
• 3:09 - 3:13 Ortada BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay (& yanlarda Özyeğin Üniversitesi & Maltepe Üniversitesi) 

görüntülerle bugün yayınladılar. 
Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından yarışma ödülü olarak kazanana resmi Dünya Havacı Kadınlar Haftası (WoAW) amblemi 
işlenmiş bir mont, ikinci ve üçüncülere de ipek pilot fuları sunulacağı da duyuruldu... 
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... 
Gelecek yıl 'Dünya Havacı Kadınlar Haftası’ 7-13 Mart 2016 tarihleri arasında; daha iyi hazırlanmak gerek! 
... 
Havacılığın gelişiminde oynadıkları öncü rol ile bugünlere ulaşmamamızı sağlayan kadın havacıları yeniden minnetle anarken, başta 
-çağrımı yaptığım ilk anda önerdiğim etkinliklerden birini görev yaptığı BİTES'te gerçekleştirmek için gönüllü olan- eşim Aynur 
EREL olmak üzere, samimi çağrıma kulak veren ve katkı sağlayanlara, etkinlik düzenleyerek uygulayanlara, bu etkinlikleri 
paylaşanlara... 

 
... kısaca 'Kadını Yükselten'lere Can-ı gönülden teşekkürler; onlar da yükselsin dilerim. 

… 
Bu ender ve değerli işbirliğini başarabilmiş ekibin her biri birbirinden değerli üyelerini de minnetle anıyorum! 
 

 
 
Kazanan Katılımcılardan... 

 

 
 

 
 

http://www.canerel.com.tr/


 

 

3/3 (15.02.2015) 

 
 

 
 
Kaynakça : 
 
(1) Women of Aviation Worldwide Week 2015 Prizes 
 
(2) WoAWW2015 Video - Women of Aviation Worldwide Week 2015 | Semaine Mondiale des Femmes de L'Air 2015 
 

Summary of activities during Women Of Aviation Worldwide Week 2015 including a salute to 100 years of female pilots in 
combat and the results of the Fly It Forward™ Challenge. 
 
Thank you to aviation enthusiasts around the globe who volunteered their time and talents to the skies for girls and 
women.. For more information, visit www.WomenOfAviationWeek.org 
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