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Bilindiğiniz gibi, toplumun bireye verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi 
nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri ile ilgili kavram olarak “Toplumsal Cinsiyet 

(Gender)” konusu bu konuda denge sağlama çabası ile her geçen gün çok daha fazla 
dünya gündemine yerleşiyor. Toplumsal cinsiyet dengesini geliştirici çabalar önem kazarak 

dikkat çekiyor; ülkemizde de bu paralelde farkındalık oluşumu seviyesinden başlayarak 
bazı gelişmeler oluyor. 
 

On yıllardır, havacılık - uzay & savunma endüstrilerinde bu konuda gösterdiğim doğrudan 
ve dolaylı çabalarım üzerinde yapılandırdığım “Can'ca Toplumsal Cinsiyet Dengesi 

Geliştirme Serisi” kapsamında entelektüel ürünlerim mevcut; bu endüstriler ve benzer 
katma değeri nispeten yüksek diğer endüstrilerde, 

 Kadın görünürlüğünü artırma  

 Kadının istihdam edilebildikleri/edilebilecekleri alanlar bilgisini yayma, 
 Niteliği geliştirilmiş STEM ve ilgili alanlarda eğitimine kadınların teşviki, 

 Meslek seçiminde cinsler için fırsat eşitliği farkındalığı geliştirme, 
gibi sistematik çabalarla aday aşamasından başlayarak yönetim kurulları ve 
girişimci/yatırımcı seviyesinde bulunan kadın sayısını geliştirici tespit ve 

değerlendirmelerim var ve bu ürünlerle toplumsal cinsiyet dengesi geliştirici düşünce ve 
projelerin sahipleri ile işbirliği yapabiliyorum.  

 
Birleşmiş Milletle Kadın Birimi tarafından yürütülen ve cinsiyet eşitliği için küresel bir 

dayanışma hareketi olan “HeForShe”nin 10x10x10 Etki Programı kapsamında dünyadaki 
10 şirket liderinden biri seçildiğinde Ocak 2016 başında Mustafa V. KOÇ beye de bu yönde 
işbirliği önerilerim olmuştu. Umudum, iki ay önce FORD OTOSAN grubunun kendi faaliyet 

alanlarında destekleri ile "Bal Arıları Mühendis Oluyor" sloganı ile başlattığı girişime benzer 
projeleri havacılık - uzay & savunma endüstrilerinde hazırlayarak başlatabilmekti. 

…ancak kendisini zamansız kaybetmemiz nedeni ile bu yönde ilerleme 
kaydedememiştim; cevap alamayınca. Bu vesile ile bir kez daha rahmet ile 
anıyorum, Mustafa beyi… 
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CE  (CE Teknoloji, İş, Eğitim ve İletişim Çözümleri) markası ile havacılık - uzay  ve 
savunma endüstrilerinde bu çabamı sistematik bir şekilde sürdürülmektedir; örneğin, 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası ile ilgili farkındalığın oluşumu ve Türkiye ve KKTC ölçeğinde 
bu haftada etkinlikler düzenlenmesine çaba gösterilmektedir. 

 
CE  markası ile, 

 

 Toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme yönünde kararlığı ile 
“Havacılığın Yüzünü Değiştirmeye" yardımlarım nedeni ile 

"Women Friendly - Kadın Dostu" sertifikasını geçen ay 
kazandı… 

 

 

 Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasındaki organizasyonlarım ve düzenlediğim 

etkinlik Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından “Dünyanın En Beğenilen 
Organizatörü” ödülüne layık görüldüm; ödülümü 26 Mayıs 2016 günü Vancouver, 
BC – Kanada’da aldım.  
 

 
 

 Bu ödülün etkisi ile, son aylarda, havacılık - uzay  ve savunma endüstrilerinde bu 
konuyu işlediğim, 

* Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını,  

* Havacılık & Türk Kadını, 
gibi başlıklardaki konferans ve sohbetlerim ve sonunda bu yönde yaptığım proje 

önerilerimin gördüğü talebi çok daha geliştireceğini umut ediyorum. 
 

 

Bu vesile ile, bu ödül törenine katılımımla ilgili olarak,  

 Havayolu transferlerini üstlenen  TAV Havalimanları Holding,  

 Karayolu transferlerini üstlenen  ÖZTÜRK Turizm, 

 Konaklamaları üstelenen  TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, 

 Etkinliklere katılımı üstlenen   ONUR Havayolları, 
yöneticilerine, havacılık- uzay ve savunma endüstrileri ile ilgili "Can'ca Entelektüel 
Projeler"ime inançları ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

http://www.canerel.com.tr/
http://canerel.com.tr/v2/index.php/guncel
http://canerel.com.tr/v2/index.php/guncel
http://canerel.com.tr/v2/index.php/guncel
https://www.linkedin.com/pulse/ce-endustride-kadin-dostu-can-erel
https://www.linkedin.com/pulse/ce-endustride-kadin-dostu-can-erel
http://www.tavhavalimanlari.com.tr/tr-TR/Pages/AboutTAV.aspx
http://ozturkturizm.com.tr/
https://www.tai.com.tr/tr/hakkimizda/sirket-profili
http://www.onurair.com/tr/kurumsal/detay/Hakkimizda/3/1/0
http://www.letwomensoar.net/iwoaw-certified-women-friendly/
http://www.tavhavalimanlari.com.tr/tr-TR/Pages/AboutTAV.aspx
http://ozturkturizm.com.tr/
https://www.tai.com.tr/tr/hakkimizda/sirket-profili
http://www.onurair.com/tr/kurumsal/detay/Hakkimizda/3/1/0
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Farkındalığı ileri seviyede bazı kurum ve kuruluşlarımızda konferanslarım başlamıştı… 
 

 
 

…layık görüldüğüm ve başta biricik annem ve sevgili eşim olmak üzere mesleki 
kariyerimde hak ve pay sahibi kadınlara armağan ettiğim “Dünyanın En Beğenilen 

Organizatörü” ödülünün etkisi ile Türk havacılık, uzay ve savunma endüstrileri ile 
ilgili otorite, öğretim ve eğitim, araştırma kurumları ile her biri ülkemizin gurur 

kaynağı kuruluşu bu çabama destek olmaya, konu ile ilgili konferanslarımı talep 
ederek projeler üretmeye ve bunları hayata geçirmeye davet ediyorum. 
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