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Evdeki hesap çarşıya uymadı; Istanbul Airshow'a katılamadım, bu yıl... 

... ancak, 6 Ekim etkisi ile daha da anlamlı hale gelen açılış günüde düşüncelerimi yeni 

medyada adıma kayıtlı tüm araçlarda paylaştım; LinkedIn gönderisi olarak "Türk 

Havacılığında 6 Ekim ve İstanbul AirShow" başlığına tıklanarak erişilebilir. 
  
Bu vesile ile kaçan bir fırsatı da paylaşmak istedim:  temalı olarak organize edilecek bir Istanbul 

Airshow!  
...bu yıl havacılık ve uzay endüstrilerinde toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme çabalarında 

dikkat çekici bir artış ve dünyanın izler hale geldiği güzel gelimeler olmuştu Türkiye'de... Bu 

yıl Istanbul Airshow'un havacılık ve uzay endüstrilerinde toplumsal cinsiyet dengesi gelişimi 

teması ile açılmasını önermiştim ve bana "Dünyanın En Beğenilen Organizatörü" 

ödülünü de kazandırmış "Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını" isimli 

konferansımla açılışa hitap edebilmeyi de umut ederek. 
  
Ulusal havacılığımızın, şimdi sayıları 50'ye ulaşan İLK kadınlarımızdan yaşayanlar ile paylaştığım 

takip mesajımda yer alan duruma bakarsanız, son birkaç ayda ulusal havacılığımızda İLK olan havacı 

kadınların sayısına baktığım zaman bunu dünya ölçeğindeki etkisi ile kaçan çok büyük bir fırsat 

olduğunu anlıyorum, yazık olmuş! 
  
Aslında temalı etkinlik önerim havacılık - uzay ve savunma endüstrilerini ilgilendiren her toplu 

etkinlik için geçerli; karar organizatörlerindir! 
  
Ulusual havacılık - uzay ve savunma endüstrilerini geliştiren etkinlikleri planlayan, destekleyen ve 

hayata geçirenlere başarı ve bol kazançlar dilerim🍀 
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Ulusal Havacılığımızda “Öncü” Olmuş Saygıdeğer Kadın; 
  

Selamlar… 
  

Son olarak hafta sonunda Funda OCAK hanımefendinin Türkiye’nin "İlk Kadın Devlet Hava Meydanları 
İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürü" olarak atanmasını takiben son birkaç haftada, ulusal havacılığın 
gelişmesi ve bu gelişme sürecinde İLK UÇAN ve İLK UÇURAN öncüler olmuş kadınlarımız & katkılarını 
andığım "Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını" isimli çalışmamda yerlerini alanları adıma 
kayıtlı yeni medya araçlarında yayınlandı; tüm dünyaya... 
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2/2 (07.10.2016) 

Bu paylaşımımda, "Bu yıl Türkler havacılığın yüzünü nasıl değiştiriyor, dikkatinizi çekti mi?" diye 

yazmıştım! 
...Vancouver-Kanada'da konuşlu iWOAW - Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü'nün dikkatini çekmiş; 
o enstitü ki havacılık ve uzay endüstrilerinde toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek amacı ile ilk 
sempozyumunu 25 Mayıs 2017 günü toplayacak!  

  

 
https://www.facebook.com/WomenOfAviationWeek/posts/1251452974886013 

  
  

Kendilerine de yazdım; 
 Tebrikler iWOAW; farkındalığın için... 
 Teşekkürler iWOAW; bu farkındalığını gösterip paylaşabildiğin için... 
…sizinle de paylaşmak istedim; saygı ve sevgilerimi de ileterek… 

  
Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü bu ilk sempozyumunda da öncü olmuş havacı Türk kadının 
derin bir izi de olsa… 

…ne kadar anlamlı olur; belli mi olur?! 
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