İlgidaş Okurlarımdan Özür Dileyerek...

From: Can EREL
Sent: Wednesday, October 15, 2014 12:16 PM
To: VC Danışmanlık Şirketi Jenerik e‐Posta Adresi
Cc: Konu Analiz Çalışması Hazırlayan Listesindeki Akademisyen ve Profesyonellerler; ITO Generik ve Yönetici
e‐Posta Adresleri
Subject: Teyit & Cevabım ‐ "Telif Hakkı" Konulu Mesajınıza....

V. Araştırma Danışmanlık Ltd.in Sayın Yekilisi;
Günaydın.. Öncelikle web sayfama ilginiz nedeni ile teşekkür ederim.
Biraz önce Stratejik Danışmanlık Birim Yöneticinizden;
-----Original Message-----]
Sent: Wednesday, October 15, 2014 11:11 AM
To: info@canerel.com.tr
Subject: CE Engineering, Design, Logistics and Consultancy: Telif Hakkı
This is an enquiry email via http://canerel.com/v2/ from: YB from VC

Değerli Yetkili,
Kurumumuz VC ile İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile hazırlanan Türkiye'de Sivil Yerli Uçak
Üretiminin
Stratejik
Analizi
isimli
çalışmamıza
ait
rapor
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/2013TurkiyedeSivilYerliUcakUretimininStra
tejikAnalizi.pdf linki ile kamuoyuna açık bir şekilde yayımlanmaktadır.
İlgili eserin telif hakkı olduğundan yukarıdaki linki kaldırmanız ve yayını durdurmanız konusunda
gereğini arz ederiz. Yasal haklarımız saklı olduğunu hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.
YB
VC şirketi
Stratejik Danışmanlık Birim Yöneticisi

mesajının web sayfamın iletişim kutusundan gönderildiğini öğrendim.
Belirtildiği gibi, www.canerel.com.tr web sitemin, ulusal havacılık –uzay ve savunma
alanında endüstriyel ve akademik kurumlar, kuruluş ve ilgililer yanında özellikle bu
sektörlerde gelecek işgücünü oluşturacak gençler tarafından takip edilen ve bu nedenle
Türkçe tek sayfası olarak, meslektaşının geşimini amaçlayan amatör bir ruh ve profesyonel
bir detayda hazırlanan “Can’ca Güncel & Mesleki Çalışmalar” sayfasının,
✈ Uzun Dönem Havacılık Pazar Öngörüleri
başlıklı grubunda yerlan “Türkiye’de Sivil Yerli Uçak Üretiminin Stratejik Analizi, İTO (Ocak
2013)” başlığında yayınlanan ITO Raporu hiç bir yorum yapılmadan ve tamamen yayınınızın
*.pdf kopyası TALEBİNİZ üzerine yayından kaldırılmuıştır.

Ancak; bu yazıyı bana gönderebilen kaleme sahip kişi ve kuruluşun,


Öncelikle,
o

Geçmişte, bizzat kurumsal e-posta adresinz ve raporunuzda yer alan bazı
akademik yazarlarınızla da paylaştığım mesajlarıma,

o

Raporda tespit ettiğim, akademik ve insani karşılığı anlam veya tanımını bile
mesajında yer vermek istemediğim durumlara,

da, bana gönderdiğiniz mesajın başlığında yer alan "Telif Hakkı" temasını esas alan,
kurumsal cevabınızı duymak,


Ticari bir beklenti olmadan sırf ulusal mesleki mevcut ve gelecek işgücünün bilgi ve
entelektüel kapasitesinin gelimine katkı sağlamak amaçlı bu sayfada hazırlanan
kurumun raporu kopyasını paylaşılmasında gösterdiği bu etik ve hukuki hassasiyeti
ticari bir amaçla hayata geçirilen bu raporun içeriğinde göstermeme nedenini bilmek,

de isterim; paylaşırsanız memnun ve müteşekkir olurum.

Ben, yine de, meslektaş büyüğüm Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ’a ait olan ve hep aklımda –
yüreğimde kalan,
“Sen, senden olan her Türk’e, zararına da olsa; yardım etmekten bir an geri
kalma; sevgi bundan doğar, yurda fayda bu birlikten sızar.
Bütün emellerini ve düşüncelerini yalnız millet sevgisi ile süsle ve besle.
İşte o zaman yurdunun sevilen başarıcısı olursun.
Hırsla değil!”
deyişini tekrarlayıp faaliyet gösterdiğim sektörlere katkı sağlayan kişiler ve onlarla ilgili bir
işlere de gönül ve mesleki kapılarım hep açık; hep de açık bırakmaya kararlı olduğumun
altını çizerek cevap(lar)ınızı merakla bekliyor olacağım.
Sevgi ve saygılarımla,
Can EREL
+90 533 506 2385
can.erel@canerel.com.tr

Hala cevap beklerim...

