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Baronesse Raymonde de LaROCH’un dünyanın ilk kadın pilotu olarak lisanslandırıldığı 8 Mart 1910
günün yüz yıldönümünün kutlandığı 2010 yılından sonra, merkezi Kanada’da bulunan “Dünya
Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW)” koordinesinde 8 Mart’ı kapsayan hafta içinde dünya genelinde,
 Havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması,
 Kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması,
 Tüm endüstriyi kapsayan işbirlikleri ile havacı kadınlar tarafından geleceğin şekillendirilmesi,
için etkinlikler düzenlenmektedir. “Dünya Havacı Kadınlar (WOAW) Haftası” adı verilen bu hafta her
yıl farklı ve anlamlı bir tema ile düzenlenmektedir.
Bu yıl yedincisi düzenlenecek haftaya Türkiye, ülke genelinde üçüncü kez katılım göstermeye
hazırlanıyor. Türkiye,
 Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2015 için 4 ilde resmiyet
kazanan (hepsi pembe kağıt uçak uçurma) 9 etkinlik
düzenlemiştir. Bu konuda Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü’nün
açtığı video yarışmasında,
o BİTES Savunma, Havacılık & Uzay Şirketi (Ankara)
birincilik, etkinlik videosu
o Maltepe Üniversitesi ikincilik
o Özyeğin Üniversitesi üçüncülük,
ödülünü kazanmışlardır.
 Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2016 sırasında ise, 5 ilde
resmiyet kazanan 26 etkinlik düzenlenmiştir. Dünya Havacı
Kadınlar Enstitüsü’nün 7 kategoride verdiği dünya ödülünden,
o “Dünyanın En Üretken Organizatörü - Most Productive Organizer
Worldwide” ödülü TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI),
o “Dünyanın En Beğenilen Organizatörü - Most Acclaimed
Organizer Worldwide” ödülü Uçak Mühendisi Can EREL,
tarafından kazanılmıştır. Türkiye, ülke düzenlenen etkinlik
sayısı ile (27) etkinlik düzenleyen Fransa'nın ardından
dünyadaki en fazla etkinlik düzenleyen ikinci ülke olmuştur.
Dünya Havacı Kadınlar (WOAW17) Haftası bu yıl, kadının helikopter pilotluğu teması ve kadının
helikopter pilotluğunun 80'inci yılı anısına “Haydi Döndürelim - Let’s whirl" sloganı ile 6-12 Mart
2017 arasında düzenlenecek.

Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü aynı amaçla ilk defa " Havacılık & Uzay Endüstrisinde Toplumsal
Cinsiyet Dengesi - Air & Space Industry Symposium on Gender Balance” isimli ilk sempozyumunu
24-26 Mayıs 2017 günleri arasında Vancouver, BC-Kanada’da düzenleyecek; bu sempozyum
sırasında gerçekleşen "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" etkinliklerinde başarıları tespit edilenlere
kupa, ödül ve bursları sunulacak.

https://www.iwoaw.org/symposium/

Havacılık ve kadın odaklı örgütlenmeler, öğretim - eğitim kuruluşları, otorite kurum ve endüstri
kuruluşları oluşturdukları görev ekipleri ile detayı Dünya Havacı Kadınlar Haftası resmi web sitesinde
yazan etkinlikleri düzenlemek için planlar yapmaya ve bu etkinliklerini bu resmi web sitesi üzerinden
tüm dünyaya duyurmaya başladılar bile…
…
Havacılık-uzay ve savunma endüstrilerinde farklı alanlarda faaliyetleri olan bir uçak
mühendisi olarak, en başından beri Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na Türkiye’de de gereken
önemin verilmesi için çaba harcıyorum. Bu yıl da standardı daha yüksek, daha fazla sayıda ve çok
daha etkili etkinlikler düzenlemesi amacı ile talep edenlere, “Kadın Yükselsin!” sloganlı Dünya
Havacı Kadınlar Haftası mentorluğu desteği sunmaya başladım. Bu kapsamda, bilgilendirici detaylı
bir rehberi de hazırlayarak Türkçe konuşan dünyadaki meslektaş ve ilgidaşlarımla paylaştım.

Ayrıca, bu alanda endüstriyel hafızanın oluşumuna katkı sağlaya çalışıp,
 İşbirliğine dayalı,
 Doğru bilgilendirilerek yönlendirilmiş,
 Mesleki etik ve küresel standartlara sahip,
egosuz bir havacılık nesli oluşturma amacı ile özgün entelektüel projelerini hayata geçiriyorum.
Dilerim, bu yıl Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na,
 Başta havacılık ve kadın odaklı olanlar olmak üzere, STK, meslek kuruluşu ve benzer
örgütlenmelerin yöneticileri,
 TBMM’nin kadın milletvekilleri,
 Havacılık-uzay ilişkili öğretim programına sahip 54+2 yükseköğretim & 23 ortaöğretim
kurumumun öğrencileri, ilgili konumlarda yerel yükseköğretim ve milli eğitim yöneticileri,
akademik & idari yöneticileri, temsilcileri ve kadın elemanları,
 Havacılık-uzay endüstrisi ilişkili devlet kurumlarının yöneticileri ve kadın elemanları,
 Havacılık-uzay endüstrisi ilişkili şirketlerinin yöneticileri ve kadın elemanları,
 Havacılık ve kadın ilgili Öğrenci Kulübü yöneticileri ve kadın üyeleri,
 Havacılık mesleğine sahip olan/olacak kadınlar ve ebeveynleri,
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 Havacılık ilgilisi kadınlar,
 Basın-yayın kuruluşları yöneticileri, temsilcileri ve kadın elemanları,
 Kadını yükselterek havacılığa katkı sağlamak isteyenler,
gibi belirtilebilecek geniş bir yelpazede ilgi gösterir; umut ediyorum ki bu ilgiden ve katkıdan sarf-ı
nazar edilmez…
…ki, kadın yükselsin!
Katkı sağlayan her birey, grup ve örgütlenmeye Can-ı gönülden teşekkür ederim, şimdiden…

NOT: Önerilen onlarca etkinlik içinde kolay ama etkisi yüksek bir etkinlik…
… Pembe Kağıt Uçak™ Uçurma Yarışması / Pink Paper Plane™ Challenge

Dünya Havacı Kadınlar Haftası için önerilen onlarca farklı etkinlikten biri var ki, hem düzenlenleme kolaylığı ve hem de
katılımcılarda yarattığı keyfli heycan nedeni ile çok ilgi çekiyor: Pembe Kağıt Uçak™ Uçurma Yarışması / Pink Paper Plane™
Challenge...
Bunun için, organize dilen etkinlik resmi web sitesine kaydedilerek tüm dünyaya ilan ediliyor.
Organizatör ve katılımcılar tarafından https://www.womenofaviationweek.org/download/official-pink-paper-planetemplate-a4/
linki ile erişilebilen pembe kağıt uçak mastarını renkli printerda bastırılıp, bu sayfalar
https://www.womenofaviationweek.org/download/official-pink-paper-plane-folding-instructions/ linkinde yer alan usule
katlanarak oluşturulan kağıt uçaklar, 6-16 Mart 2017 arasında katılımcılar tarafından (her katılımcı bir uçak) bir anda "Haydi,
havacılığa pembe katalım!" nidaları ile hep birlikte fırlatılıyor...
...bu etkinliğin kağıt uçak hazırlama ve fırlatma aşamaları fotoğraf ve filmleri ile beraber, katılımcı listesi ile tesmi
web sitesine 14 Mart 2017 gününe kadar raporlanıyor.
Etkinlik detaylarına https://www.womenofaviationweek.org/compete/pink-paper-plane-challenge/ linki ile erişilebilir..
Ayrıca, bu konuda bu yıl bir Guiness Dünya rekoru kırılma denemesi yapılacağının bilinmesi gerek... Tüm dünyada 8 Mart
2017 günü giriş-çıkışı kontrolü olduğu mekanda TAM saat 17:00 UTC itibarı ile yapılan etkinliğin tamamı (hatta gün ve saat
gösterimli) videolu kaydedilmiş, fotoğraflanmış ve en az iki bağımsız şahitin de tespit raporu ile 14 Mart 2017 gününe kadar
raporlanmış olmalı..
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