
 

 

 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016 
“Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını” 

Konferansı Değerlendirmelerinden...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet, Dünya Havacı Kadınlar Haftası ile ilişkili olarak sunduğum “Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde 

Türk Kadını” konferansım nedeni ile Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından “Dünyanın En 

Beğenilen (Uçuşsuz) Etkinlik Düzenleyicisi" olarak seçildim; bu kategorideki dünya birinciliği 

ödülünü 26 Mayıs 2016 günü alacağım. Ancak, bu ödül kadar güzel olan kazanımlar da var!  
 

Belirtilen sonucun açıklanmasından birkaç gün önce, konferansım hakkındaki değerlendirmemi 

soran bir meslektaşıma: 
 

"... 

Son birkaç yıldır Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nın Türkiye ve KKTC sathında da düzenli 

uygulanmasına da çabalıyorum. İki yıldır gelişerek başarıyorum da… Bu yıl Türkiye’de 5 

ilde Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nda 25+ etkinlik düzenlendi. Hem de içerikleri ile dikkat 

çekici; adeta gelecekte çok daha etkili ve geniş olacakların müjdecisi gibi.. 
 

Bu yıl ben de bir etkinlik düzenlemiştim. Senin de katılarak onur verdiğin konferansım ve 

bu konferansla ilişkilendirilmiş diğer birkaç etkinlik.  
 

... 
 

On yıllardır “havacılık – uzay ve savunma endüstrilerine yönlendirilmiş bir nesil yaratmada 

mütevazi bir katkı sağlamak …” öngörüm nedeni ile toplu entelektüel faaliyetlerimde 

katılımcı bir kişi olsa bile heyecanım ve çalışmam değişmez; sonunda bir kişi daha bilerek 

ve heyecan ile saflarımıza katılması yeterlidir.  

...ki, ben bu etkinlikte fazlasını gördüm. 
 

..." 
 

diye cevap vermiştim... 
 

Konferans dinleyicisi saygıdeğer katılımcılardan gelen değerlendirmeleri derledim. Bunlara 

konferans öncesinde, DHKH16 ve EventBrite etkinlik organizasyonu web sitesinde konferans 

duyurusuna yapılmış olanları da ilave ederek paylaşıyorum; takip eden sayfalarda… 
 

Görünen o ki, beklentimin de çok ötesinde etkiler olmuş; sonuçlarının da en az bu kadar güzel 

olmasını dileyerek...  
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 “Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını” Konferansı İzlenimlerinden… 
 
 

20 Mart 2016 (16:42) 

"... 
 

Öncelikle sizin gibi havacılık adına bunca seneler uğraş vermiş değerli bir insanla 

tanışmış olmak çok gurur verici ve benim için çok özel.  
 

Konferansınıza katılım maalesef azdı; fakat, önemli insanlardan oluştuğu için bence çok 

verimli bir konferans oldu. 
 

Havacılık tarihini ve bilmediğimiz çoğu şeyi öğrenmiş olduk. 
 

Kendi adıma sizin konferanslarınızı elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım. 
 

İlerdeki kariyer hayatımı da sizin gibi değerli insanları örnek alarak şekillendireceğim. 
 

İyi ki varsınız.  
 

Samimiyetiniz ve güler yüzünüz için de çok teşekkür ederim. 
 

..." 

HMÇ 

Öğrenci, Uzay Bilimleri @ .Üniversitesi 

 

 

21 Mart 2016 (21:57) 

"... 
 

Öncelikle Dünya Havacı Kadınlar Haftasını desteklediğiniz için çok teşekkür ederim.  
 

13 Mart 2016 pazar günü yapmış olduğunuz konferanstan çok büyük zevk almış 

olduğumu belirtmek isterim.  
 

Bir havacı olarak bilmediğim birçok ilk Türk kadın havacıları sizin sayenizde öğrenmiş 

oldum.  
 

Konferansa gelmeden önce çok heyecanlıydım çünkü Dünya Havacı Kadınlar Haftasını 

desteklediğim ilk yılımdı ve sizler sayesinde sürekli devam ettireceğim bir hafta 

olduğunun farkına varmış oldum.  
 

Neler öğreneceğim konusunda çok heyecanla geldim konferansınıza ve cidden de çok 

güzel bilgiler öğrenmiş oldum. Havacılığın bu kadar geliştiğini ve gelişeceğini gördüm. 
 

Havacılık adına bende fark yaratan bir konferans oldu. Biz Türk kadınlarının başarılı ve 

her şeyi yapabileceğimizi anladım.  
 

İlerde okulum bittikten sonra girişimci olmayı ve Türkiye havacılığına dair bir katkıda 

benim payım olması gerektiğini anladım.  
 

Çok çalışıp, en büyük hayallerimden birisi olan ilerde Türkiye için bir uçak motoru 

üretmeyi ve bunu yapmam gerektiğini anladım.  
 

Ayrıca bir uçak mühendisi olarak ve bir kadın olarak Türk Havacı tarihine isimlerini 

kazımış kadınlarımızı tanımış oldum ve bu konferansınızdan sonra bu konuları daha da 

iyi araştırmam gerektiğini anlamış oldum. Bizlerde yeni nesil havacı kadınlar olarak 

umarım daha iyi başarılar elde ederiz.  
 

Size çok teşekkür etmek isterim ki, bizleri her daim desteklediğiniz için.  
 

Ayrıca çekilişler çok heyecanlıydı bunun için de TAV ve PROTEL gibi sponsorlara 

teşekkür etmek isterim.  
 

Nice güzel Dünya Havacı Kadınlar haftamız olsun.  Destekleriniz için teşekkür ederiz.  
 

..." 
 

BNİ  

Öğrenci, Uçak Mühendisliği @ . Üniversitesi  
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22 Mart 2016 (10:39) 

"... 
 

Havacılık Gelişim Sürecindeki kadınlarımızın emekleri ve mücadelesi ancak bu kadar 

güzel bir sunum ile anlatılabilirdi! 
 

İstanbul’dan –Ankara ya büyük bir heyecan ile katıldığım konferansınız da 

hissettiklerim; 
 

Şükran (Minnet); bir kadın olarak ulusal havacılık gelişiminde emek veren 

kadınlarımızın mücadelesine karşı…  
 

Hüzün; Verdikleri emekler neticesinde ki karşılaştıkları engeller ya da engel olanlar 

.gümümüzde olduğu gibi geçmişte de gelişime kapalı zihniyetlerin kapattığı yollar.. 
 

Anladım  ki; Uzun yıllardır havacılık sektöründe çalışmama rağmen bilmediğim ne 

kadar çok şey varmış.. 
 

Öğrendim ki; Daha fazla çalışmalıyım, geliştirmeliyim, paylaşmalıyım… 
 

… 
 

Uzun zamandır katıldığım en verimli dersti benim için konferansınız. 
 

Güler yüzle sahip olduğunuz bilgileri harika bir sunum ile bizlerle paylaştığınız için çok 

teşekkür ediyorum.. 
 

Emeklerinize sağlık… 

 

..." 
 

EG 

Çalışan, Havacılık - Uçuş İşletme Standartları Yönetimi @ .  

 

 

 

 

23 Mart 2016 (01:57) 

"... 
 

Gökyüzündeki özgürlüğe emek veren ve hep minnetle anacağımız Türk havacı 

kadınlarını sizlerden dinleme imkânına sahip olduğum için çok şanslıyım.  
 

Konferans metnini gördüğümde sizleri dinlemenin büyük bir heyecan olacağını 

hissetmiştim ve açıkçası bir beyefendinin bu işe gönül vermesine şaşırmıştım, bir o 

kadarda mutlu oldum.  
 

Bilinçlendirmek adına vermiş olduğunuz tüm emeklerinizi canı gönülden kutlarım.  
 

Gökyüzünün benim için gelecek olduğunu söyleyerek, bu heyecanımın katlanmasına 

vesile olduğunuz için teşekkür ederim.  
 

Havacılıkta İLKlerin arasında olamasak da, ENlerin arasında yer alabileceğimiz havacılık 

gönüllülerinin gökyüzüne emeklerinin anlatıldığı bir zamanda, kariyerimdeki dönüm 

noktasında izi olan Can Erel'e sonsuz teşekkürler diyorum.  
 

Başarılarınızın devamını diler ve tebrik ederim.  
 

İnanılmaz bir söyleşiyle gökyüzü ile ilgili hayatımda iz bıraktığını düşünen bir kadın 

olarak 6-12 Mart 2017 tarihlerinde sizleri tekrar dinleyip, katkıda bulunmak dileğiyle... 
 

..." 
 

DÖ 

Öğrenci, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği @ . Üniversitesi   
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23 Mart 2016 (10:17) 

"... 
 

Ülkemiz ve tüm dünya insanlığı için birçok ileri teknoloji sistem bileşenlerini içeren 

havacılık sektörü ve genellikle geri planda kalan kadını birlikte geliştirmeye, 

yükseltmeyi hedefleyen çalışmalarınızı bir süredir sosyal medyadan ilgiyle takip 

ediyordum.   
 

13 Mart’ta Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü etkinlikleri kapsamında, Ankara’da 

düzenlediğiniz “Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını” konulu konferansınıza 

katılmaktan, Türk Havacı kadınların hikâyelerini tarihsel süreciyle oldukça nezih bir 

grupla birlikte sizden dinlemekten çok mutlu oldum.  
 

Özverili çalışmalarınızın ürünü olan bazı havacı kadınların hikâyelerini ilk kez 

Konferansınızda duydum (kendi adıma geç kalmışlık).  
 

Fırsat verildiğinde kadınlarında havacılık sektörüne katkı koyma potansiyelini örneklerle 

sizden öğrenmekten cesaret vericiydi.   
 

Ülkemiz çapında,  eşitlikçi bir yapıda Havacılık sektörünü geliştirmeye ve farkındalığa 

katkı koymaya çalışmanız ülkemiz adına, insanlık adına gurur verici.   
 

Sizi gönülden kutluyorum.  
 

Sizinle birlikte havacılık sektöründe başarılı kadın yönetici, lider konumdaki TAV 

Esenboğa Genel Müdürü Sayın Nuray DEMİRER’i de bizzat dinlemiş olmak beni 

umutlandırdı.   
 

Bu etkinlikler kapsamında;  sizin ve diğer arkadaşların aldığı dünya çapındaki ödüller 

gurur verici, hepinizi gönülden tebrik ediyorum.  
 

Ayrıca, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsününe de değerli katkıları için teşekkürlerimi ve 

saygılarımı sunuyorum.  
 

Ancak, etkinliği çok yaygın bir şekilde duyurmuş olmanıza rağmen katılımın düşüklüğü, 

özellikle kadınların ilgisizliği çok manidar bir durum.  
 

Havacılık, Uzay gibi sektörler ülkemiz içinde dünya içinde özel önem arz eden 

ulusal/uluslararası işbirlikleri gerektiren stratejik sektörler olduğunu herkes bilmekte... 

Öyle ki elektronikten, yazılıma, malzeme teknolojilerinden,  enerji teknolojilerine kadar 

disiplinlerarası/interdisipliner yapıdaki ileri teknoloji sistem dinamikleriyle, insanlığa 

faydalı yenilik ve buluşları aktive ederek, diğer sektörleri pozitif yönde etkileme ve hatta 

çarpan etkiyle geliştirme potansiyeli olduğu açıkken, ülkemizde gerekli önemi ve 

desteği henüz görememiş olması düşündürücü.  
 

Birçok sektörde olduğu gibi ülkemizdeki Havacılık sektöründe de kadın çalışan sayısı 

açısından birçok dezavantaj içermektedir. Diğer taraftan,  ülkemizdeki kadınların 

çoğunluğunun bireysel haklarının farkında olmadığı veya erkek egemen toplum 

kurallarının gölgesinde kalan yaşamlarının sürdürülemezliği ile eşitsizliği her alanda 

yaşadığı, dengesizliğin, ayrımcılığın iş yaşamında da toplumsal yaşamda da gelişimi ve  

kalkınmayı engelleyen  bir olguyken bu hedefin sizin tarafınızdan sahiplenilmiş olması 

çok saygın ve gurur verici bir yaklaşım, sürdürülebilir çoğaltan etkiye pozitif yönde 

olağanüstü katkı sunucu bir farkındalık çabası…  
 

Bu çerçevede hem ülkemiz hem de tüm dünya açısından birçok lider sektör 

konumundaki havacılık sektörünün kadınla birlikte yükseltilme hedefi,  Türk ve dünya 

uygarlığı için açısından oldukça önemli bir öngörüdür. Bu öngörüyle hedefe ulaşmak için 

gösterdiğiniz olağanüstü çabanızı, gönül gözünüzle ve aklınızın birleşimi saygın 

yaklaşımınızı gönülden alkışlıyor, yolunuzun açık ve aydınlık olmasını temenni 

ediyorum. Ülkemiz ve dünya Havacılık sektörü ve kadınlar adına, insanlığa katkı adına 

tüm hayalleriniz gerçek olsun.  
 

Ulusal ve Uluslararası düzeyde işbirliklerinin kadınlarında eşit olduğu çalışmalarla 

gökyüzünün, dünyanın daha güvenilir olduğu uygar ve insan odaklı yarınlara 
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erişebilmemiz ve havacılık dahil tüm sektörlerde hedefleri gerçek olan dünya çapında 

güzel hikayeler, başarı öyküleri dinleyebilmemiz umuduyla.  
 

..." 
 

AE 

Çalışan - Metalürji Mühendisliği @ . (.) 

 

 

26 Mart 2016 (18:12) 

"... 
 

Ben 'Havacılık Yönetimi' öğrencisiyim; konferansta gördüğüm şeyler okulumuzda 

görmedik ve benim havacılık tarihi konusunda çok az bilgim vardı. 
 

Konferansta bunları açıklandığnız için çok tessekür ederim. 
 

P.S. I was able to understand everything, even though I'm a foreigner. Thank you for 

your amazing explanations. 
 

..." 
 

LA  

Öğrenci - Havacılık Yönetimi @ . Üniversitesi 
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 “Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını” Konferansı İlan Yorumlarından… 
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NOT: Konu ile ilgili bazı CE Yayınları: 

 

✈ Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016 - DHKH16 

✈ DHKH16 “Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını” Konferansı 

Değerlendirmelerinden... (Mart 2016) 

✈ Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016 Ödülleri - Can'Ca  Basın 

Bülteni #CE20160321 @ 13.03.2016 

✈ Basın-Yayın Organlarında DHKH16  

✈ DHKH16 Kapsamında "Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını" 

Konferansı 

✈ Can'Ca  Basın Bülteni #CE20160313 @ 13.03.2016 

✈ Can'Ca Press Release #CE20160313e @ 13.03.2016  

✈ Sıkça Sorulan Soruları & Cevapları ile… "Dünya Havacı Kadınlar Haftası 

2016" (Şubat 2016) 

✈ Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016 & Etkinlikleri (Ocak 2016)  

  

✈ ...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) 
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