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“Doğumumdan
itibaren
ilk
gençlik
yıllarım iki kutuplu dünyanın ‘Uzay ve Ay
Yolculuğu’ mücadelesini izleyerek geçti;
sonrasında yaşanan ambargonun ulusal
havacılığımaz etkisini azaltmak çezer
‘Kendi Uçağını Kendin Yap!’ söylemi ile
sloganlaştırılan politikalar da havacılık
ilgimi mesleki karayier yapılandırma
güdüsü
haline
dönüştürdü.
Artık
gökyüzüne karşı hayallerim vardı; belki de,
denize karşı evimin olmasını engelleyen…
Ortaöğrenimim sırasında kazandığım
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu
bursunu uçak mühendisliği öğrenimimde

de sürdürmük ve Türk Hava Kuvvetleri
Güçlendirme Vakfı’nın TUSAŞ gelecek
kadrolarını oluşturmak için seçitiği 11
öğrenciden biri olmuştum.
Mesleki kariyerimde de havacılık ve
savunma
alanlarındaki
endüstriyel
geçmişimizi araştırıp kiritik öneme sahip
kişi, kuruluş ve süreçleri inceledim.
Anladım ki;
-Cumhuriyet tarihi boyunca ulusal
endüstrimizin gelişiminde bazı kuruluş
ve kişiler, aldıkları görev ve taşıdıkları
sorumluluklarla, İZ bırakıp fark yaratarak
ulusal
endüstrimizin
bugünlere
ulaşmasında daha fazla pay sahibi
olmuşlar…
-Her anı ayrı bir heyecana sahip bu
endüstriyel gelişim sürecine, İZ bırakan
endüstri dönüşümcülerine ilgi duyarak
tanımak ve yaşananlardan ders çıkarmak
da çağdaş bir gereklilik haline gelmiş…
Bu incelemelerde not ettiğim bulgularımı
deneyimlerimle sentezleyerek paylaşmak
için projeler hazırladım zaman içinde…
Olanaklarım ve zamanımın el verdiği
ilk andan itibaren hayata geçirdiğim
bu projelerden biri de ‘Türkiye’de,

Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar’
oldu. Bu projede özellikle havacılıkuzay ve savunma endüstrilerinde ‘iz’
bırakanlara yönelik araştırmalarımı sahip
olduğum bilgi, bilit ve endüstriyel deneyim
ile yoğurup Can’Ca yazarak gelecek
meslektaşlarımın değerlendirmelerine ve
ilgili okuyucuların anılarını tazelemesine
mütevazı bir katkı sağlayabilmek için bu
kitapta paylaşıyorum.”
İTÜ
Uçak
Mühendisliği
Bölümü
mezunu Can Erel’in
havacılık-uzay
ve savunma endüstrilerinde geçen
35 yıllık deneyiminden yola çıkarak
ve kendi deyişi ile “vefa” duygusuyla
kaleme aldığı “Can’Ca- Türkiye’de,
Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar”
kitabı 6 bölümden oluşuyor. Şakir Zümre,
Tayyareci Vecihi Hürkuş, Mühürdarzade
Mehmet Nuri Demirağ, Türk Tayyare
Cemiyeti’nin
Avrupa’ya
Gönderdiği
İlk Tayyare Mühendisliği Öğrencileri
ve Makinist Stajyerler, Mecmüzzafer
Orbay ile,
Türkiye’de pek çok ‘ilk’e
ve mühendislik eserine imza atarak ‘iz’
bırakmış İstanbul Teknik Üniversitesi ve
mezunları bu bölümleri oluşturuyor.
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