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İçeriği ve dinamikleri ile özgün yapıdaki “Can’ca Başarı Bursu” programı dördüncü yılına girdi... 

 
 

"Can’ca Entelektüel Projeler” ürünleri arasında yer alan, 

 “Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabı, 
 Konferans ve söyleşilerim, 

ile sağlanan gelirler yanında bana ve bu düşünceme inanan arkadaşlarımın 
maddi katkıları katkıları ile oluşturduğum maddi kaynakla desteklenen, 

ilgililere bilgi, bilit ve deneyimile akademik ve mesleki mentorluk 

sunduğum “Can’ca Başarı Bursu” programında, gelecekte değerli 
meslektaşım olarak havacılık ve uzay endüstrilerinde hizmet edecek,  beş 

İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi öğrenimlerini başarı ile sürdürüyuor. 
 

“Can’ca Başarı Bursu” programı kapsamında taraflara yıl içine yayılan bazı 

sorumluluklar yüklüyor; bunlardan biri her öğrenim yılı başında başarı 

bursunu sağlayan ve alamayı hakkeden öğrenciler arasında yapılan yıllık 
değerlendirme...  

...bazen yazılı raporlar, bazen yüzyüze görüşmeler ve bazen de her iki formatı da 
kapsayacak tarzda yapılıyor...  

 

Bu yıl Can’ca Başarı Bursu” programındaki öğrencilerin lisans öğrenimlerindeki 

son yılı; bu nedenle akademik yıl içinde akademik ve mesleki etkinliklerin 
yanında kültürel etkinliklere de yer ayırmak niyetindeydim. 
 

Ve madem "Devrim Ayı"ndayız; soğuktan titreyen İstanbul'a sıcak bir 

samimiyet gerekiyordu... 
... hava Ekim ayında ilk defa o gün açmış ve ısınmıştı, sebebi halâ meçhul!.... 
 

Ve İstanbul bu; “proje, proje, projedir!” İstanbul, hep bana... Bu nedenle, 

amaç dışında kalan ilk zamanda duraklarımdan ilki bazı havacı kadınlarımızdla 
ulaşılan noktayı ve gelecek faaliyetlerimizi değerlendirmek oldu... 

...bir de Amazon Cafe'yi bulabilseydim. 
 

http://www.canerel.com.tr/
mailto:can.erel@canerel.com.tr
http://canerel.com.tr/v2/index.php/basaribursu
http://canerel.com.tr/v2/index.php/kitap
http://canerel.com.tr/v2/index.php/basaribursu
http://canerel.com.tr/v2/index.php/kitap
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Ekim 3-5 arasındaki sürecin o ilk nefis gününün sabahında sevgili Geveze’yi, Radyo Virgin’in tam 

da karşısında meydan parkına oturarak dinledim…  
 

,          

 

Sonra uzun süredir duymayı beklediğim müjedeli güzel habeleri duymaya geldi sıra; yanılmaışım! 

İyi ve güzeli konuşmak da gerek, konuştuk Amazon’u ararken bulduğum O’da... 

...teşekkürler sevgili Esra ve sevgili Nur; öyle heyecanlandırdınız ki beni, "sonunda "Denge" 
iletişim setini bir entelektüel ürün olarak ortaya çıkartacaksınız bana!" diye düşündüm. 

 

Okul çıkışından itibaren sırayı gençlik aldı..! 
...ve “Can’ca Başarı Bursu” programındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi bursiyerler ile 

yıllık değerlendirme görüşmelerimizi yaparak sonucu belirlemek ve 2017-2018 akademik 

yılının açılması süreci başladı... 
 

Ama önce, planlaması aşamasından itibaren bana bile sürpriz bir akşamı yaşayacak ve 

birlikteliğimiz gece yarılarına kadar sürecekti... 
 

Planladığım halde sağlık sorunu nedeni ile katılamayanlara şifa dileğimizi göndererek, 
SultanAhmet Köfte ile başladık... 
 

  
 

…“Can’ca Başarı Bursu” programındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi bursiyerler 

ile SultanAhmet Köfte ile başladık; önce mide ve göz doysun istedik.  

http://www.canerel.com.tr/


 

 

 

3/8 (05.10.2017) 
 

Bu gençler fena..! 

...geç kalan hesap ödeyecekti… Beşi toplanıp gelmişler, yolda da plan yapmışlar 

belli; “çok yorgunuz, en iyisi hesabı 1'e bölelim!” dediler... 
 

 
 

Sonra da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 2017-2018 dönemi açılış konseri ile 

ruhumuzu doyurma şansına sahip olduk; tam da planladığımız gibi.. 
 

 
 

...Evet evet, sonra da İDSO 2017-2018 dönemi açılış konseri ile ruhumuzu 
doyurma şansı da bulduk,  IV’üncü yüzyılda inşa edilen Aya İrini Kilisesi’nde. 

 

Bu konser, ülkemizin gururu bir keman sanatçısı olan sevgili Gülten’in “Can’ca Başarı 

Bursu” programındaki İTÜ uçak mühendisliği öğrencisine yeni akademik yıl armağanı idi… 

…üniversite öğrenciliğimin ilk gününde, İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi Konferans 

Salonundaki ilk dersimizde yanımda oturan, Gemi İnşaat Mühendisliği öğrencisi iki 

çok özel ve gönlümdeki yeri ayrıcalıklı arkadaşımdan biri olan ve ikinci sınıfta 

mühendisliği bize terkedip Avusturya Lisesi ile birliklte başladığı Konservatuar'daki 
öğrenimini sürdürek önce iki yakışıklı erkek annesi bir keman sanatçısı olan, 

sonrasında İDSO Müdürlüğüne kadar yükselen bir kariyeri de gerçekleştiren, 

sevgili Gülten’in özel daveti ile izledik bu unutlmaz konseri… 
 

http://www.canerel.com.tr/
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Gelecekte meslektaşım olacak gençler mest... 
 

 
 

...IDSO en az 5 izleyici kazandı, bu konserde sanıyorum... 
 

Çıkışımız geç oldu… 
… hep beraber o akıl alan mekandan ayrılıp, o 

yıllar boyu içinden geçerek seyrrettiğimiz 
Topkapı Sarayı nizamiyesindeki III. Ahmet 

Çeşmesi önünde ayak üstü sohbet ettik… 
 

Gülten ablalarının, bir anne şefkati ile yaptığı, 
nasihatlarını dinleyen gençler her İDSO konserine 

gelmeleri için kendisi ile iletişimde kalmaya davet 
edildi; tek tek yanaklarından öpüp kutlandı herbiri.. 

...sevgili Gülten ve sevgili Rasim ile beraber bu 

başarı bursu programına katkı sağlayan güzel 
insanların hepsini saygı ile yeniden andım birkaç 

kez. 
 

http://www.canerel.com.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=ymBJFw-iAbA
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Otobüs, metrobüs, metro, tarmvay, füniküler... 

...bilumum toplu taşıma sistemlerini de kullandım; gelecek meslektaşım gençler de… 
Ancak, ne yorgunluk ve ne de yılgınlık vardı gece yarısında bile…  

 

 
 

Bu kültürel keyiflerin de katkısı ile bu akademik yılı müthiş başarılı geçecek bize; inandım... 

…ve gelecek yaz aylarında ilk mezunlarıma "meslektaş" diyeceğim! 
 

Onca yorgunluğa rağmen, gece doğru dürüst uyuyamadım keyiften... 
...sabah da gün doğumu öncesi ayaktaydım! 

 

 
 

Her türlü zorlamaya hala direnen o güzel silüete sahip ufukta yarım saati aşkın izledim gün 
doğumunu, güzellikler diledim, bu "Devrim Ayı"nda.. 
 

http://www.canerel.com.tr/


 

 

 

6/8 (05.10.2017) 
 

Günün devamı nostalji ağırlıklı olacakmış; nereden bilirdim… 

…üniversiteye kayıt için geldiğimde birkaç gün Karayolları 17'inci Bölge Müdürlüğü içindeki 
Misafirhanede kalmıştım; 1978 sonbaharı idi... 

 
 

Tam 40 yıl sonra aynı yerde İstanbul'un Eatly'den baktım aynı yöne.... 
 

Ve o yönde, son zamanalrın en güzel AŞK'larını yazan güzellik sevgili Nazan ile buluşması oldu; 

aylar sonra sonunda başardık! 
…güzel ve keyifli bir yemek eşliğinde kitaplarımız birbirimiz için imzaladık; mutlulukla 

sunduk… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

... 
Sevgili Nazan'ın buluşmamız sonrası paylaşımına, 

"Anuş ile geldiğimizde de görüşeceğiz; belli mi olur bizim AŞK 
da yazılır kırkıncı yılına girerken" dedim... 

...hemen, "Tanrım sen durumu biliyorsun çok amin" 
cevabını aldım; kısmet!" diye cevaplamış.. 

 
Yolunun açık, şansının bol olmasını istedim, sevgili Nazan’ın... 

...kalemine esin veren sevgisi de bitimsiz olsun bu zarif ve 
güzel yazarın .... 
 

Takip edilmenin bile yorduğu kitap, senaryo, dizi/ film projelerini merakla dinledim, söz vermiştim! 

http://www.canerel.com.tr/
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Ve sonunda yine “Vefa”; her zaman... 
 

Bu ellerde efsane Zafer Hoca'ma ve saygıdeğer eşi Dilek Hanım'a uğramadan, kahve ile sohbet 

edip, kurabiye eşliğinde beş çayı içmeden olAmazdı! 
 

 
 

Olmadı da netekim... 
...efsane Zafer Hoca'mın ve saygıdeğer eşi Dilek Hanım'ın ellerini öpüp dualarını aldım; 

 

 
 

Görev tamamlanmıştı; mutlu ve huzurluydum! 

http://www.canerel.com.tr/
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Tamamen toplu taşıma (otobüs, metrobüs, metro, tarmvay, füniküler) araçları kullandığım bu 

görev/gezinin en kritik ve zorlu yolculuk süreci başlayacağı Perşembe sabahı, İDSO konseri 
öncesindeki nefis akşamı hatırlatan bir sıcaklıktaydı… 
 

 
 

Huzur içinde bahçe kahvaltımın ardından, Elmadağ – Pendik hattındaki toplu taşıma (otobüs, 

metrobüs, metro, dolmuş) araçlarını kullandım; Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk durağı meydana 1,5 
saatin altıda ulaşma sürem beni bile şaşırttı… 
 

 
 

… ve bu başarının ödülü de bu meydanda şans eseri bulduğum Doğa Et Kasap Izgara 
işletmesinin lezzetli antrikotlarını tadarak treni beklemek oldu... 

 
YHT ile Ankara Garı girişinde, yapılan İngilizce anons bu gezinin hakkettiği son kahkahayı attırdı: 

"...doulbe u,doulbe u, doulbe u,   
dot 

te ce de de 
dot 

gov 

dot 
ti  ar" 

 

Güzel ülkem; seni de insanımı da çok seviyorum! 
 

 

 
 

 
 

 
Kaynakça – Web Siteleri  
 

1. Aya Irini  

2. IDSO  

3. Nazan Arısoy 

4. Sultan Ahmet Köftesi 

http://www.canerel.com.tr/
http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/aya-irini-0
http://www.idso.gov.tr/
http://www.nazanarisoy.com/
http://www.sultanahmetkoftesi.com/
http://www.canerel.com.tr/

