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"            Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" Kitabı  

 
Uçak Mühendisi Can EREL'in, iş harici zamanı ve kişisel olanaklarının elverdiği ölçüde, 
üzerinde çalıştığı projelerden biri "Türkiye'de Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar” adını 
taşımaktadır. Bu proje kapsamında, EREL, “iz” bırakan değerlerimizi alt projelerle ele 
alınarak incelemekte, kişisel bulgularını davet alınan konferans ve mesleki sohbet-
söyleşilerde paylaşarak geliştirmekte ve konu içeriği olgunlaşınca da makale haline getirerek 
yayınlamaktadır.  
 

Bu makalelerin belli bir sistematik içinde ulaşacağı belli bir seviyede kitap haline getirilmesi 
planlanmış idi... Bu plan kapsamında bu kitap "Can'Ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde 
İz Bırakanlar" adı ile 4 Mart 2014 günü yayınlanmış ve 7 Mart 2014 günü Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının daveti ile "Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında 
7 Mart 2014 günü düzenlenen ‘Bilim Sohbeti’ paralelinde yapılan “İmza Günü” ile okuyucusu 
ile buluşmuştur.  
 

Endüstride bıraktığı “iz”ler ile farklı önem taşıdığı öngörülen, havacılık-uzay & savunma 
alanında bugün gerçekleştirilen faaliyetlerin temelinde izleri olan kişi, grup ve kurumları 
arasında yer alan; 
 

  Türk Savunma Sanayisi’nin öncü girişimcisi, ilk mühimmat ve silah 
fabrikatörü Şakir Zümre’nin, 

 İlk Türk uçağı yapımcısı ve "ICAO 50’nci Yıl Ödülü" ile onurlandırılan 
Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ’un, 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk defa, sermaye ve teknik bilgi iş ortaklığı 
girişimi olarak yapılandırılan, ilk havacılık sanayi kuruluşu Nu.D.T.A.da 
ulusal kaynaklara dayalı Türk tipi tayyare inşa eden 
girişimci Mühürdarzade Mehmet Nuri DEMİRAĞ’ın, 

 Avrupa’nın en gelişmiş havacılık okullarına “kıvılcım” olarak gönderilerek 
yetiştirilen ve adeta “volkan” olarak yurda dönen ilk Tayyare Mühendisliği 
Öğrencileri ve Makinist Stajyerler’in, 

 İTÜ uçak mühendisi öğrencilerinin “Yaşayan Efsane”si Necmüzzafer 
ORBAY’ın, 

 İlk teknik yükseköğretim kurumumuz İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, 
 

haklarında yapılmış önceki araştırma, tespit ve değerlendirmelerden de yararlanılarak 
sistematik ilişkili bir akışta incelendiği kitapta bugün dün ile değerlendirilmiş ve yarına 
yönelik dersler çıkarılarak gelecek için önerilerde bulunulmuştur. Kitabın yayın duyurusu, 
temin şekli ve diğer detaylar için: http://canerel.com/v2/index.php/kitap 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 

Can EREL: Ankara’da 1961 yılında doğmuştur. İTÜ Makine Fakültesi “Uçak Mühendisliği”nde lisans ve AÜ SBE’nde 
“Yönetim ve Organizasyon” dalında (işletme) yüksek lisans derecelerine, General Electric şirketinden ve 
Northeastern Üniversitesi’nden “Uçak Motor Sistem Mühendisliği” sertifikalarına sahip olarak havacılık - uzay ve 
savunma endüstrileri, ilgili akademik ve basın-yayın kurum, kuruluş ve programlarında görev yapan bir uçak 
mühendisidir.  
 

TMMOB MMO, TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti üyesidir.  


