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Birkaç haftadır, bu yılın Dünya Havacı Kadınlar Haftası (WOAW22) ile ilgili duyurularım ile beraber 
bu hafta süresince resmi etkinlik düzenleme daveti de paylaşmaktayım... 
 

Pazartesi, iki gün sonra #WOAW22 başlıyor... 
…tam 9 yıldır ülkemiz ve Türkçe konuşan ülkelerdeki ilgililere sunduğum mentorluk 
deneyimim ile, kurallara tam uyulması halinde, bu yıl da yüksek seviyede bir etkinlik sayısına 
ulaşılacağını sanıyorum… 

 

Bu sabah, WOAW22 resmi web sitesinde yer alan ve bu hafta boyunca düzenlenmesi planlanan 
kayıtlı resmi etkinlikleri incelediğimde, daha fazla dikkat edilerek verilen emeğin erişim ve tanıtım 
karşılığını tam alabilmek için altını çizerek anımsatma ihtiyacı duyduğum bazı konuları 
özetleyeceğim: 
 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası ve etkinlikleri ile ilgilenenlerin, öncelikle haftanın WOAW22 
Web sitesine kayıt yapmalarını öneririm. 

 

Farklı kategorilerde hafta boyunca düzenlenecek, 
• "Community Event | Toplumsal Etkinlik",  
• "Corporate Event | Kurumsal Etkinlik", 
• "Special Offer | Özel Öneri", 

kategorilerinde düzenlenecek etkinliklere katılmak / izlemek istiyorsanız, bu etkinlikleri 
WOAW web sitesindeki “CONNECT / Find Local WOAW Event |  WOAW Etkinliklerini 
Bul"  sekmesini kullanarak açılan sayfada görebilir, harita üzerinde izleyebilirsiniz. 
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Haftanın başlamasına iki gün kala, Cumartesi sabah 8:00 itibarı ile durum: 
 

Community Event | Toplumsal Etkinlik  
 

 
 

Corporate Event | Kurumsal Etkinlik 
 

 
 

Special Offer | Özel Öneri 
 

 
 

şeklinde idi. Bu iki günde etkinlik düzenleyenlerin çok daha fazla etkinlik planı yükleyerek bu 
görünümü zenginleştireceğini sanıyorum. 

 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası boyunca etkinlik düzenleyecek Bireysel ve/veya Kurumsal 
Organizatörlere de birkaç hususu anımsatmak isterim: 
 

1. Ülkemizde ve dolayısı ile dünyada hava ve uzay endüstrilerinde Toplumsal Cinsi-
yet Dengesi Geliştirme (TCDG) çabalarına katkı sağlayabilmek gibi ulvi ve değerli 
bir amaca ulaşma yönünde zaman ayırıp emek harcayarak etkinlik(ler)inizi plan-
ladınız ve heyecanla uygulama anını bekliyorsunuz… 

https://www.canerel.com.tr/
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…peki, fark yaratacak birkaç cümleyi paylaşayım: 
 

• WOAW Etkinlik Organizatör El Kitabı’na göz attınız mı?  
 

• Bu etkinliğinizi dünya biliyor mu?  
 

o Bu etkinliğinizin tipini belirlediniz mi? 
 

 
 

o Bu etkinliğiniz resmi WOAW22 etkinliği olması için, etkinliğe özel 
afiş ile belirlediğiniz tipe göre WOAW web sitesine yüklediniz mi? 

 

o iWOAW Enstitüsü tarafından bu etkinliğiniz onaylanarak WOAW 
web sitesindeki “CONNECT / Find Local WOAW Event |  WOAW Et-
kinliklerini Bul"  sekmesi ile erişilebilen dünya haritasında görünü-
yor mu? 

 

• Bu etkinliğinizin performansı ile iWOAW Enstitüsü tarafından yapılacak (Fly 
It Forward® Awards) ödüllendirme sürecine katılabilecek misiniz? 
 

o Etkinliğinizin planını ve plan afiş resmini WOAW web sitesine yük-
lediniz mi? 

 

o Etkinliğinizin (fotoğraf ve/veya filmleri ve diğer ispatlayıcı doküman 
ve bilgilerle zenginleştirilen) raporunu haftanın tamamlanmasını ta-
kip eden 2 gün içinde WOAW web sitesine yüklediniz mi? 

 

Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinlikleri düzenleyerek ve/veya bu etkinliklere izleyici olarak bu 
girişime katılım hem bu hafta amaçlarına hizmet  ve hem küresel ölçekte bireysel/örgütsel/kurumsal 
tanıtımınıza katkı ve hem de -etkinlik raporunuza göre başarımınız yeterli bulunması halinde- 
rekabet ettiklerinize karşı üstünlük sağlayacaktır. Başarımız daim olsun 🍀🍀 
 

Siz de havacılıkta ilişkide olduklarınız ile işbirliği yaparak, iletişimde olduklarınıza ileterek bu hafta 
süresince kayıtlı etkinlik düzenlemeleri ve katılım yönünde katkı sağlarsanız ne mutlu Türk’e..! 
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