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Kadın Mühendisler Günü, ilk kez 23 
Haziran 2014’te İngiltere’deki Kadın 
Mühendisler Derneği’nin (Women’s 
Engineering Society-WES) 95. 
Kuruluş yıldönümünde Ulusal Kadın 
Mühendisler Günü olarak kutlan-
mıştır. 

Kadın Mühendisler Derneği (WES), 
Ulusal Kadın Konseyi'nden oluştu-
rulan küçük bir komite tarafından 
23 Haziran 1919'da kuruldu. Birinci 
Dünya Savaşı sırasında, erkekler sa-
vaşmak üzere askere gidince, kadınlar 
teknik alanlardaki mesleklere kabul 
edilmekle birlikte, savaşın sonunda 
erkeklerin dönmesiyle işgücünü terk 
etme baskısı altında kaldılar. Hükümet 
tarafından, ülkenin savaş öncesi orta-
ma geri dönmesi adına kadın mühen-
dislerin işlerine devam etmeleri ve 
teknik mesleklerde çalışabilmelerini 
sağlayan bir yasa değişikliği hazır-
landı. Bu yasa değişikliğinden bir gün 
sonra WES yasal bir kuruluş olarak 
tanındı. Kurucu üyeler arasında seç-
kin mühendis eşlerinin de bulunduğu 
bu kadınlar, sadece bu baskıya 
direnmek için değil, aynı zaman-
da erkekler için olduğu kadar 
kadınlar için de cazip ve değerli 
bir meslek olan mühendisliği 
teşvik etmek için WES'i kurdular.

WES'in kurucularının çoğu I. 
Dünya Savaşı sırasında mühim-
mat ve diğer fabrikalarda çalış-
mıştı. Fabrikaların işletilmesi ve 
yönetilmesi, atölyeler, tasarım 
stüdyoları ve özellikle yeni ge-
lişen havacılık endüstrilerinde-

ki çalışmalar onlara, barış zamanında 
asla erişemeyecekleri deneyim ve 
beceriler kazandırdı. Savaştan sonra 
bazı kadınlar ev yaşamına dönerken, 
diğerleri mühendislik endüstrilerinde 
kalmaya ve diğer kadınlara da sahada 
eğitim ve çalışma fırsatları sunmaya 
hevesliydiler. WES'in ilk üyelerinin 
birçoğu 1920 ve 1930'larda tasarımcı, 
mühendis ve pilot olarak çalışan ve 
yeteneklerini İkinci Dünya Savaşı'nda 
savaş çalışmalarına aktaran yeni ha-
vacılık endüstrisinde önemli bir rol 
oynadı. Pilot olarak maceralarıyla 
tanınan en ünlü WES üyesi (ve WES 
Başkanı 1933-1934) Amy Johnson da 
kalifiye bir mühendisti ve diğer kadın-
ları endüstriyel çalışmalar yapmaları-
na teşvik etmek ve ilham vermek için 
çok çalıştı. Pauline Gower ve Dorothy 
Spicer bu pilotlar ve mühendislerden 
sadece ikisi. Dorothy, 4 farklı havacı-
lık lisansına sahip ilk kişi oldu. İkinci 
Dünya Savaşında görev almadan önce 
İngiltere genelinde yüzlerce gösteri 
düzenlediler ve daha sonra bir hava 

taksi hizmeti yürüttüler. 
İlk yıl içerisinde, “The Woman 

Engineer” dergisi yayınlandı ve o za-
mandan beri üç ayda bir olmak üzere 
düzenli olarak yayınlanmaya devam 
etti. 1923'te ilk yıllık konferans yapıldı 
ve o zamandan beri düzenleniyor (sa-
dece İkinci Dünya Savaşı sırasında iki 
kez iptal edildi). İlginçtir ki, kadınlar 
için eşit haklar ve eşit ücretle ilgili o 
zamanlar yapılan yorum ve kampan-
ya açıklamalarından bazıları bugün 
yayınlanan makalelerde dahi görün-
memektedir. WES kurulduğu günden 
bu yana, erkek egemenliğini koruyan 
bir sektörde eşit haklar, eşit eğitim 
ve eşit ücret için kampanya yürütme, 
kadınların çalışma ve eğitim alma fır-
satlarına sahip olmasını sağlamak için 
çalışmıştır

Kadın Mühendisler Günü 2014 
yılındaki ilk kutlamadan sonra tüm 
dünyaya yayıldı ve 2016’dan itiba-
ren UNESCO himayesinde kutlan-
maya başladı. Büyük ilgi gören ve 
çok başarılı bir şekilde kapsamı ge-

nişletilen Uluslararası Kadın 
Mühendisler Günü (INWED), 
2017 yılında ilk kez uluslara-
rası düzeyde kutlanmaya baş-
lanan bir etkinlik haline geldi. 
Etkinliklerin amacı kadınların 
mühendislik, fen teknoloji ve 
matematik alanlarında eğitim 
yapmalarını ve çalışmalarını 
teşvik etmek. 
Kaynakça
• https://www.inwed.org.uk
• https://www.wes.org.uk
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