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Konu ile ilgili en son Boeing tarafından Temmuz 2015 içinde yayınlanan "Ticari Havacılığın 

Gelecek 20 Yılında Eleman İhtiyacı..." raporunda, 

 558.000 eğitilmiş yeni ticari uçak pilotu , 
 609.000 yeni makinist, 

olarak öngörülüyordu; ilave değerlendirmelerimle paylaşmıştım. 
… benzer şekilde ilgili ekosistem(ler)deki mühendis, hukukçu, işletmeci - yönetici, maliyeci 

gibi her meslek içinde benzer ihtiyaç artışı olacak. Hem de yeni teknolojilerin gerektirdiği 
bilgi, bilit ve deneyimde…  

 

Çağdaş dünyada havacı kadınlar ile ilgili örgütlerin havacılık ve uzay endüstrilerinin her bir 
segmentinde kadının daha yer almasını özendirerek görev nitelikleri ve niceliklerinin artırılmasını 

sağlayacak etkinlikleri de artan eleman ihtiyacı paralelinde her geçen gün gelişiyor… 
 

 Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü'nün (IWoAW) tarafından ilk kadın pilotun lisanslandırıldığı 
8 Mart 1910 günün yüzyıldönümünden itibaren her yıl 8 Mart'ın içinde bulunduğu haftayı 

kapsayarak organize edilen "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" etkinlikleri bu yıl 7-13 Mart 
2016 tarihleri arasında kutlanacak… 

… eminim ki, bu hafta etkinliklerinde de başta pilotluk olmak üzere havacılık ve uzay 
alanında görev yapan kadın sayısının artırılması amacı olacak! 

 

 
 

 Uluslararası Havacı Kadınlar örgütü (WAI) tarafından,  
 

o Orta öğretim çağından itibaren kızlarda ve genç  kadınlarda havacılık farkındalığı 
oluşturma amaçlı olarak 22 Temmuz 2015 günü ‘Women Soar You Soar’ isimli toplu 

etkinlik düzenlendi; Oshkosh, WI-ABD'de düzenlenenen "EAA AirVenture Oshkosh 
2015" kapsamında….  

… yeni medya araçları üzerinde bu etkinliğe katılan kızların ve genç kadınların 
deneyimlerini paylaştıkları platformlar oluşturuldu, gelecek etkinlere katılım 

güdüsü de oluşturmak üzere... 
 

http://www.canerel.com.tr/
mailto:can.erel@canerel.com.tr
https://www.linkedin.com/pulse/gelecek-20-yildaki-eleman-ihtiyaci-can-erel
https://www.linkedin.com/pulse/gelecek-20-yildaki-eleman-ihtiyaci-can-erel
http://www.womenofaviationweek.org/
https://www.eaa.org/en/airventure/eaa-airventure-news-and-multimedia/eaa-airventure-news/2015-eaa-airventure-oshkosh/01-28-2015-registration-opens-for-women-soar-you-soar-at-eaa-airventure-oshkosh-2015
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o Tüm dünyaya yayılmasına çalışılan şubeleri ile 26 Eylül 2015 tarihinde “Havacılıkta 

Kızlar Günü 2015” günü planlanıyor…  
 

Yani, başarı şansa bırakılmadan, mevcut olanaklarla bilgi ve deneyimleme olanakları 
sunularak sevgi, ilgi ve heyecan ile oluşturulan yönlendirilmiş bir nesil yaratma 

çabasında dünya; kadının daha da yükseldiği… 
 

… 
 

Ve tabii bir taraftan da geçmiş öğretiliyor…  

 “...ancak, kavranmış doğru bir geçmiş geleceğin pusulası olabilir!"  
 

 Uluslararası Havacı Kadınlar örgütü (WAI), "İnsan Kontrolündeki İlk Motorlu Uçağın 

Havalanması"nın yüzyıldönümü dolayısı ile havacılık ve uzay sanayinin en etkili 100 kadınını 
2003 yılında listelemişti; içinde bir tek ilk askeri kadın pilotumuz Sabiha GÖKÇEN 

Hanımefendi vardı...  
(http://www.wai.org/pioneers/2003pioneers.cfm) 
 

 Geçen yıl, ICAO ile IAWA gibi işbirliği ile nesiller boyunca havacı kadın için ilham oluşturan 

70 havacı kadın yayınlandı; içinde bir tek ilk askeri kadın pilotumuz Sabiha GÖKÇEN 
Hanımefendi vardı... 
(http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20141215Havaci70Kadin.pdf)  

 

 
 

 Şimdi de Uluslararası Havacı Kadın örgütü onur salonuna 2016 yılı için önerileri topluyor… 
 

"WAI Pioneer Hall of Fame" için 2016 yılı önerileri, ilgili öneri formu doldurularak, 

sunulabilir… (http://www.wai.org/pioneers/NominationFormPioneer.pdf)    
… bunun için, 

 

1. Hangi sebeple bu önerinin yapıldığı forma yazılarak, 
 

2. Önerilen havacı kadınımızın bir sayfalık özgeçmişi (biyografi 
formatında) forma eklenerek, 

 

3. Önerilen havacı kadınımızın kalitesi ve çözünürlüğü yüksek, tema ile 
uyumlu ve çoğaltılabilir bir fotoğrafı (gerekli olması halinde fotoğraf 

sahibinden yazılı izini de alınarak) forma eklenerek, 
 

teklif gönderilmeli... (Son başvuru tarihi: 14 Ağustos 2015) 
 

http://www.canerel.com.tr/
https://www.linkedin.com/pulse/havacilikta-kizlar-gunu-2015-can-erel
https://www.linkedin.com/pulse/havacilikta-kizlar-gunu-2015-can-erel
http://www.wai.org/pioneers/2003pioneers.cfm
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20141215Havaci70Kadin.pdf
http://www.wai.org/pioneers/NominationFormPioneer.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20141215Havaci70Kadin.pdf
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… 

 
Biz ne yapıyoruz? 
 

Sürdürülebilirliği olan sistematik bir eylemden henüz haberdar değilim; bunca hatırlatma ve 
önerime aldığım yüzlerce beğeni ve teşekkür mesajı içinde bir eylem taahhüdü hala yok! 

… yani, 
 Ne yönlendirilmiş bir nesil oluşturulması,  

 Ne de geçmişin öğrenilip kavranması, 

örgütsel bir politika veya strateji içinde yok; henüz…  
 

Ben hala, kadın ve havacılığı odak alan tüm kurum, kuruluş, örgüt ve –gruplanmış- kişiler tarafından 

kadını yükselten bu küresel etkinliklerin Türkiye şubeleri oluşturularak hem ulusal ve hem de 
uluslararası ölçekte bu sürecin bir parçası olunabilir… 

… bu süreçte bilimsel çalışmalar ve araştırmaların da katkısı ile geçmişe yönelik 
yapılandırmalar oluşturulabilir… 

düşüncesindeyim! 
 

Örneğin, ilgili girişimin detay incelenerek benzer bir "şeref salonu / odası / duvarı" 

uygulaması Türkiye'de yapılması ne kadar güzel ve anlamlı olur; özellikle de bunun kadın ve 

havacılığı odak alan kurum, kuruluş ve örgütlerimizden biri ve/veya bir kaşı tarafından 
yapılması…. 

 
 
 

Naçizane önerilerimdir! 
 

 
 

 
 

 

Ve ayrıca, bu duyuruyu (FB, T, L gibi) yeni medya araçlarındaki hesaplarınız, mesleki ve ilgi e-posta 
gruplarınızla paylaşarak kadın ve havacılığı odak alan tüm kurum, kuruluş, örgüt ve kişilere 

ulaştırılması konusunda yardımcı olur musunuz? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
NOT: Web Sitemin "Can’ca Güncel & Mesleki Çalışmalar " sayfasındaki Kadın Makalelerim (hyperlinkli başlıklar): 
  

✈  Değerlendirme Serisi - Havacılık - Uzay & Savunma Endüstrilerinde Kadın   

 

✈ Neler Yapılabilir? "Havacılıkta & Uzayda Kızlarımızı ve Genç Kadınlarımızı Yükseltmek!" (Ağustos 2015) 

✈ Bir Öneri: Kızlarımızı ve Genç Kadınlarımızı Yükseltmek! “Havacılıkta Kızlar Günü 2015” (Ağustos 2015) 

✈ Tam Zamanı: WAI - Havacılıkta Kadın Örgütü 2016 Bursları ve Önerim (Temmuz 2015)  

✈ En Anlamlı Hediyemiz: Dünya Havacı Kadınlar Haftasından İzler & Alınan Dersler (Haziran 2015) 

✈ Değişimin Düşündürdükleri -Kadın Yükselir; Yükselirsin! (Nisan 2015) 

✈ İlk Kadın ICAO Genel Sekreteri: Dr. LIU (Mart 2015)  

✈ ...Türkiye’de ‘Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2015’ Etkinliklerinden... (Mart 2015) 

✈ Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2015 Türkiye Etkinlikleri Albümü: '... Kadınlar Yükselsin! (...Let Women Soar!)' 

✈ Kadınlar Yükselsin! Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2015 Etkinlikleri... (Şubat 2015) 

* Nasıl Yapılabilir? ('Pembe Kağıt Uçak ile Meydan Okuma' Etkinliği) (Şubat 2015) 

* Nasıl Yapılabilir? (‘Yükseklere Uçur Meydan Okuma' Etkinliği) (Şubat 2015) 

✈ "Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını" Konferans Albümleri 

✈ Turkey Keeps Celebrating!  (Nisan2014) 

✈ ''Uçan' ve 'Uçuran' Kadınlar ile...' (Mart 2014) 

✈ İlk Türk Kadınının Uçakla Uçuşunun 100 Yıldönümü (Aralık 2013) 
 

 

http://www.canerel.com.tr/
http://canerel.com.tr/v2/index.php/guncel
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150808NelerYapilabilirKadinVeKizaDair.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150804HavaciliktaKizlarGunu.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150716TamZamaniWAI.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150617DunyaHavaciKadinlarHaftasindanIzlerVeAlinanDersler.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150428KadinYukselirYukselirsin.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/ilk-kadin-icao-genel-sekreteri-dr-liu-can-erel
https://www.linkedin.com/pulse/turkiyede-dunya-havaci-kadinlar-haftasi-2015-can-erel
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152802557947659.1073741875.745297658&type=3
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152802557947659.1073741875.745297658&type=3
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152802557947659.1073741875.745297658&type=3
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152802557947659.1073741875.745297658&type=3
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152802557947659.1073741875.745297658&type=3
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152802557947659.1073741875.745297658&type=3
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152802557947659.1073741875.745297658&type=3
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150222DunyaHavaciKadinlarHaftasi.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150222NasilPemberKagitUcakEtkinligi.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150222NasilYukseklereUcurEtkinligi.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/20140405TurkeyCelebrates.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/20140405TurkeyCelebrates.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/20140405TurkeyCelebrates.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/20140405TurkeyCelebrates.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/20140405TurkeyCelebrates.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/20140405TurkeyCelebrates.pdf
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10152015113747659.1073741850.745297658&type=3
https://www.facebook.com/can.erel.37/media_set?set=a.10151856149667659.745297658&type=3
http://www.canerel.com.tr/

