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Türkiye'de yükseköğretim aşaması, ortaöğretim yeterliliğini belgelendirmiş adayların “Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu” kapsamındaki şart ve usullerle uygun başvuru
süreci ile başlıyor...
Yani “ÖSYS Kılavuzu” referans bir belirleyici; ilgili yükseköğretim kurumları tarafından belirlen
kontenjan ve başvuru koşullarının YüksekÖğretim Kurumu (YÖK) onayını alması sonrası Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanıyor.
Bu yıl, “2017 ÖSYS Kılavuzu” 3 Ocak 2017 tarihi ile yayınlandı...
...ancak, özellikle havacılık ve uzay endüstrilerinde kadın sayısının artırılması ve seviyesi
yükseltilmesi ile toplumsal cinsiyet dengesinin geliştirilmesine katkı sağlanması yönünde
çabalarımızla elde edilen etkiye çok büyük bir darbe olacak bir içeriğe sahip olarak...
Yayınlanan “2017 ÖSYS Kılavuzu” içinde,

(sayfa #113) "Hava Harp Okuluna sadece erkek adaylar alınacaktır. Bu nedenle kadın
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir." İfadesi ile tanımlanmış bir cinsiyet sınırlaması
konulmuştu Hava Harp Okulu’na; aynı sınırlama Deniz Harp Okulu için de geçerli idi…
Bu durum, özellikle sayesinde havacılık ve uzay endüstrilerinde Türk kadını etkisi ve toplumsal
cinsiyet dengesinin geliştirilmesi yönünde önemli bir etki yaratan Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na
birkaç hafta kala gerçekleşmiş olması, meslek erbabının çok daha ötesinde, ülke sathına yayılı
gönüllüler, organizatörler ve ilgililerde de endişe oluşturuyordu…
…etkileri ve sonuçları ile olmadık bir sürecin başlamasına neden olacaktı; böyle bir durumun
sehven yapılmış bir değerlendirme hatasından kaynaklandığını ve fark edildiğinde
düzeltileceğini düşünüyordum… Ancak, gecikme bir hüsran oluşturabilirdi…
Bir kâbus olmalıydı; ancak ve ancak sehven yapılmış bir değerlendirme hatasından
kaynaklanabilirdi; aksi halde, onlarca yılda elde edilen kazanımların kaybı olacaktı bu; her geçen
gün daha da huzursuzlanıyordum!
Bu duygu ve düşüncelerle hazırladığım mesajımı bu sonuçta ilgisi ve etkisi olabilecek her kişiye,
gruba ve kuruma sunmaya başladım; 5 Ocak 2017 günüden itibaren; her seviyede!
Ardından bir de kampanya başlatıldığı haberi ulaştı; sevgili Tuğba kardeşi için başlatmıştı…

Bu girişimi de kapsayarak sürdürüm; yazılı taleplerimi, ilgililere ziyaret ve görüşmelerimde dile
getirmeye çaba harcadım; boş bir gayret olduğu yönünde uyarılar almama rağmen…
…aynı,
 Bir üniversitemizin Sivil Havacılık Yüksekokulu Elektrik-Elektronik bölümü
mezunlarına uçak mühendisliği unvanı verilmesi,
 Ankara Rüzgâr Tüneli yıkımı,
hatalarının düzeltilmesi konusunda verdiğim mücadeleye benzer...
…aynı, hava aracı Bakım, Onarım ve Yenileme kuruluşlarının da SANAYİ SİCİLİ sahibi birer
kuruluş ve bu kuruluşların birer SANAYİ KURULUŞU olması mücadeleme benzer...
Tanıdığım bildiğim, bazıları alanlarında öncü olmuş, ilk olmuş havacı kadınların çalışmaları,
işbirliklerimizdeki inançlı gayretleri, başarıları geliyordu gözüme; enerjileyerek çabalarımı…
….bu konuda düşünce ve tanıdığım örneklerden bazılarını "Bu Coğrafyada Havacı Kadın
Olmak…" serisi makale-söyleşilerimle de paylaşmaya başladım; ilgi çok büyüktü!
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İşte tam da böyle bir zor haftası ertesi, 16 Ocak 2017 günü, Milli Savunma Üniversitesi’nin bağlı
olduğu Milli Savunma Bakanlığı görüşü, bizzat sayın Bakan IŞIK tarafından,
"...bu durumun hatalı bir değerlendirmeden kaynaklandığı, Deniz ve Hava
Kuvvetleri’yle, astsubay meslek okullarına da talep olması durumunda kadın
adayların alımı yapılacağı.."
belirtiliyordu; ilk defa bir ışık görmüştüm.
Ancak, haberler sanki kadınların Hava Harp Okulu’na aday olmaları sınırlamasının kalkmış gibi
yayılıyordu; “ÖSYS Kılavuzu” içeriği bu yönde değişmedikçe bu mümkün olmazdı…
Bu aşamada, çabalarımı, ilgili en üst seviyede yapılan bu açıklamaya uygun olarak “ÖSYS Kılavuzu”
içeriğinin değiştirilmesi yönünde oldu…
…ilgili mercilerden ilk aşamada aldığım cevaplar bu yıl için uyku kaçırabilecek anlam
taşıyordu; ancak umudumu kaybetmeden başvurularımı yineleyecektim!
Sonunda beklediğim güzel haberi dün aldım:

Hemen, 16 Şubat 2017 tarihi ile yayınlanan güncel “2017 ÖSYS Kılavuzu” içeriğini inceledim.

(sayfa #115) "Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır.” ifadesi ile tanımlanmış
adaylara getirilen o cinsiyet sınırlaması kaldırılmıştı; aynı durum Deniz Harp Okulu için de geçerli
idi..
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Güzel ülkemin insanına, havacılık ve uzay endüstrilerimize çok önemli etki yaratacağını inandığım
bu gelişmede pay ve emek sahiplerinin tamamına Can-ı gönülden müteşekkirim; var olun!
…ki, Kadın Yükselsin!
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