
  

 
 

 

Vefa; Selâhattin Reşit ALAN Adına...  
 

 
 
 

Can EREL 
Uçak Mühendisi 

can.erel@canerel.com.tr 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi tarafndan düzenlenen bu anlamlı tören; 
 Müze içinde 'Vefa Konuşması' ve 'Müze Turu', 

 Şehit Selâhattin Reşit ALAN'ın kabrini ziyaret,  
 İlk hava şehitlerimiz anısına inşa edilen Hava Şehitleri Anıtı'nda Şehit Selâhattin Reşit ALAN 

adına lokma dağıtımı, 

üç aşamalı planlanmıştı; öyle de icra edildi.  
 

Bu törenle ilgili belleğimde kalanlar, kayıtlarım ve arşivim ile derlediğim güncedir; bir günlük! 
...töreni açtığım VEFA konuşmasından başlayarak!  
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Bir İnsan Düşünün... 
..ya VEFA? 

 
 

 
 

 

Bir insan düşünün... 
... yüce kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Avrupa'ya "Kıvılcım” 

olarak gönderip “Alev” olarak geri dönmelerini istediği öğrencilerden tayyare mühendisliği 
alanıdaki ilk beş öğrenciden... 

  

 
 

... âli fen tahsili sonrası kuvvetli Fransızcası ile Mühendis Mekteb-i Ali öğrencileri 

arasından, Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen konkur sonucuna göre, Türk 
Tayyare Cemiyeti (T.Ta.C) tarafından 1926’da seçilerek... 
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... Paris-Fransa’da konuşlu, zamanın en gelişmiş programlarından, 

 École Supérieure D’Aéronautique tayyare mühendisliği öğrenimine,  
 Societe Hanriot şirketinde teknik stajına, 

 Aéroplanes Morane-Saulnier (Société Anonyme de Constructions 
Aéronautiques) şirketinde (brevet militarie) askeri pilotaj kursuna, 

katılarak 1931 yılında Türkiye’ye dönen... 
 

Ve bana göre; "Kıvılcım” olarak gönderildiği Avrupa’dan “Alev” değil bir “Volkan” olarak 
geri dönen.. 

...tayyare mühendisliği diploması yanında pilot brövesi ile ve İLK... 
  

Bir insan düşünün... 
... 1931 Türkiye Güzellik Kraliçesi Naşide Saffet (Esen) hanımefendinin 1932 yılında biricik 

eşi olmuş... 
 

 
  

Bir insan düşünün... 
... ikinci Türk askeri tayyaresi olarak, hesaplayarak boş kağıda çizdiği “SELÂHATTİN-1” 

tasarımına dayalı “Milli Müdafaa Vekâleti 1” (M.M.V.1) isimli tayyare protipini Milli Müdafaa 

Vekaleti kaynakları ile inşaa ediyor... 
...mecburi hizmetini yaptığı ilk görev yeri Eskişehir Tayyare Tamirhanesi’nde; 

benim de ilk görev yerim olan... 
 

 
 

Uygarlık tarihinde işgale karşı direnmek için cephaneyi taşıdığı milletin kağnısını... 
... bu kutsal mücadeleden on yıl sonra, yaptığı uçağa resmedip gökyüzünün 

maviliğine, bulutların beyazlığına taşımayı başaran... 
  

Bir insan düşünün... 
... Türkiye Cumhuriyeti’nde “Sermaye” ve "Bilgi” arasında işbirliğinin havacılıktaki ilk 

uygulamasını gerçekleştiren... 
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...böyelikle, 1935 yılında Türkiye’nin uzgörüsü ile dikkat çeken ve en zengin 

girişimcisi Mühürüdarzade Mehmet Nuri Demirağ ile gerçekleştirdiği iş ortaklığını 
yapan ve 1 Şubat 1937 günü "Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi, NuDTA"yı Türk 

havacılığına kazandıran... 

  

Bir insan düşünün... 
... Ar-Ge’ye dayalı özgün (ALAN II) tasarım ile seri inşaa edilen Türk tayyaresi Nu.D.36’nın 

tasarımcısı ve inşaasındaki ortak başmühendisi... 
 

 
 

...ve ilk kapalı kabin, metal gövdeli yolcu & yük tayyaresi Nu.D.38’in ilk 

tasarımcısı... 
 

 
  

Bir insan düşünün... 

... Ar-Ge’ye dayalı özgün tasarımını yapıp başmühendisi olarak inşaa ettiği ve ilk kabul 
testleri için pilotluğunu üstlendiği Nu.D.36’nın İnönü meydanı inişinde 13 Temmuz 1938 

günü yaşadığı kırımda 37 yaşında hayatını da havacılık uğruna feda eden... 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

Selâhattin Reşit ALAN’ı, Salah’ı düşünün! 
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13 Temmuz 2017 günündeyiz, bugün..!  

... adı, havacılık ile ilgili imrenilecek mesleki niteliği ve geçmişi ile 79 yıldır İZi olmayan, 
hakkettiği vefayı bulamayan, bilinmeyen, anılmayan Salah’ı düşünün!  
 

...Hani, veda ederken Sivas Milletvekili İbrahim Alaettin GÖVSA şiirinde yazmıştı ya... 

 

Salah’a 
  

Heykellere örnek olsa derdim 

Eşsizdi başın, yüzün ve cismin 
  

Ömrün de zekana benzeseydi 
Heykelleşecekti bir gün ismin 

  

Mahvolma da sevgiler, emeller 
Boşlukları görmedim ki dolsun 

  

Bir başka nasibi yoksa ruhun 
Allah derim yazıklar olsun 

 
79 yıldır haklı İbrahim Alaettin GÖVSA! 

...yazık oldu Salah’a... 
... 
 

Kızılderiliden de öğrenmiştim, 

"Her ölümlü adı, anısı ve eserleri son kez anılıncaya kadar yaşar." 
...o nedenle, “Ya vefa.!?” der de yakınırdım, yıllardır.. 

 

Ve bu yıl.................. 
 

...önce, Nisan 2017 içinde Maltepe-İstanbul'da konuşlu Mehmet Salih Bal Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi'ndeki Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ömer TEVETOĞLU ve öğrenciler sınıf 
kapılarından birine Selâhattin Reşit ALAN’a ayırdı... 
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...sonra, Anadolu Ünversitesi tarafından yönetilen Eskişehir Havacılık Parkı’nın 

projelendirdiği, TOBB ETÜ Garaj tekno-girişimi RetinasVR tarafından sanal gerçeklik ürünü 
olarak hazırlananan ilk Sanal Hangarına Selâhattin Reşit ALAN adını verdi.  
 

 
 

...ve Komutanı Yb. İsmail DİNDAR’ın özverili çabaları ile, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, 
şehitlik ziyaretini de kapsayan bu güzide anma töreni, gelecek yılları da kapsayacak şekilde 

gelenekselleşerek sürmesini beklediğim... 
 

 
 

Ve öğrendim ki, bir dersanesine Selâhattin Reşit ALAN adı verme girişimi de başlamış... 
 

 

 

Bu gönül titreten, heyecan ve umut verici örneklerin ama  özellikle de bu ilk ve anlamlı vefa 

töreninin düş ve düşün sahiplerini, emeğini katarak, destekleyerek bu süreci oluşturup 
geliştirmekte olanları Can-ı gönülden kutlarım. 

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


 

 

 

7/16 (15.07.2017) 
 

Evet, Salah’ın adı için bir hareket başladı; örnek seviyede vefa tomurcuları, adeta "Ancak, 

kavranmış doğru bir geçmiş geleceğin pususlası olabilir!" sözümü kanıtlarcasına, 

hayata geçiriliyor. 
...ALAN anısı ve eserlerinin de anılmasını da umut ediyorum. 
 

 

Kim(ler) tarafından anılmalı, Salah’ın adı, anısı ve eserleri? 
 

Tabi ki önce ALAN Ailesinin saygıdeğer üyelerini ilgilendirir, bu... 

...ve ama,  

 

 Yurdışındaki tayyare mühendisliği öğrenimi için (Ali fen tahsilini bitirmiş Fransızcası çok 
kuvvetli) Mühendis Mekteb-i Ali’sinin birinci devresini bitiren aday öğrenci olabilmesi 

nedeni ile İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 

 Başarısı ile seçilmiş öğrencisi olması nedeni ile, 

o T.Ta.C. (Türk Tayyare Cemiyeti) günümüzdeki karşılığı Türk Hava Kurumu, 

o Maarif Vekâleti’nin günümüzdeki karşılığı Milli Eğitim Bakanlığı,  
 

 Havacılık yükseköğretim uygulamasının ilk muhattabı temsilcisi olarak bugün doğrudan 

havacılık-uzay alanıdan öğretim programına sahip, 20+ Ortaöğretim Kurumu, 62 

sivil ve 1 askeri havacılık Yükseköğretim Kurumu ve Yüksek Öğretim Kurumu, 
 

 Tayyare Mühendisi olması nedeni ile bugün uçak mühendisliğini de kapsayan UHUM 

öğrenimi kontenjanına sahip,  
o Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 

o Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) 

o Hava Harp Okulu (İstanbul) 
o İstanbul Teknik Üniversitesi 

o İzmir Ekonomi Üniversitesi 
o Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) 

o Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) 
o Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) 

o Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) 
o KKTC - Girne Üniversitesi (Girne) 

o KKTC - ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt) 

ve ilgili Enstitüleri, İştiraklari,   
 

 Hava aracı ilişkili tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerinde uygulama eğitimleri ve 

stajları nedeni ile endüstrinin yaygın eğitim kuruluşları olarak Havacılık Okulları / 

Havacılık Eğitim Merkezlerinin, 
 

 Askeri pilot böresi aldığı uçuş eğitimi nedeni ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı,  
 

 Tayyare Mühendisi olarak, bu mesleğin, 
o Yasal meslek örgütü TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 

o Meslek birliği Uçak, Uzay ve Havacılık Derneği – UHUMDer, 
ve diğer ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, 

 

 Bröveli pilot olarak, bu mesleğin, 

o Meslek birlikleri Türkiye Havayolu Pilotları Derneği - TALPA,  
o Kartal Vakfı, Pilotlar Vakfı  gibi ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, 

 

 Tayyare Mühendisi olarak sorumlu olduğu mecburi hizmeti yerine getirdiği çalışma yeri 

nedeni ile,  
o Başta Eskişehir olmak üzere, Hava İkmal Bakım Merkezleri  

ve dolayısı ile günümüzdeki temsilcisi Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü, 
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 Mecburi hizmeti sonrası, 1935 yılında havacılığın efsane yatırımcısı Nuri DEMİRAĞ 'ın 

sermayesi ile teknik bilgisini (aklı) birleştirerek kurdukları “Nuri Demirağ Tayyare 
Atelyesi - NuDTA” etüd (Ar-Ge) atelyesi nedeni ile, bugün otoritesinden işletmesine 

ulusal havacılık ve uzay endüstrileri alanında faaliyet gösteren, 
o Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 

o Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
o Havacılık Ar-Ge, Tasarım, İmalat ve Satış Sonrası Hizmet Kuruluşları ve 

İştiraklari, 

 TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. 

 ASELSAN, 
 ROKETSAN, 

 HAVELSAN, 
 Alp Havacılık, 

 Kale Havacılık, 
 Kale Ar-Ge, 

 Baykar, 

 Vestel SS, 
 CNK Havacılık, 

o Havacılık Kümelenmeleri, 
o Havacılık ve uzay endüstrisi ilişkili (Harp-İş Sendikası, Hava-İş Sendikası 

gibi) Emek Örgütlenmeleri, 
o Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi İhratcatçıları Birliği - SSİ, 

o Savunma Sanayicileri Derneği - SaSaD, 
ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları,   

 

 Beşiktaştaki “Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi - NuDTA” adı ile kurulmuş etüd (Ar-Ge) 

atelyesi nedeni ile,  
o Bu efsane yapının nin tüm izleri silinerek yerine kurulmuş İstanbul Deniz 

Müzesi Komutanlığı  
ve dolayısı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 

 

 Özgün tasarımdan kullanıcı teslimatına tüm aşamaları ile hayata geçirebilmeyi 

başardığı havacılık ürünleri nedeni ile, 
o Milli Savunma Bakanlığı, 

o T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve (TÜBİTAK gibi) ilişkili 

bağlıları, 
o T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve (Havacılık ve 

Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü gibi) ilişkili bağlıları, 
 

 Tasarımcısı, başmühendisi ve test pilotu olduğu, Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi - 

NuDTA süreçlerinde inşa edilen Nu.D.36 tayyaresi test alanı Elmas Paşa Çiftliği’ndeki 

“Gök Stadyumu” yerine kurulu günümüzün Atarürk Havalaimanı nedeni ile, 
o Otoriteler, 

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü - SHGM,  
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - DHMİ, 

o Üst/alt yapı işleticileri,  
 TGS, 

 TAV Atatürk Havalimanı, 
 HAVAŞ, 

 Çelebi, 

 THY Teknik, 
 Onur Teknik, 

o İş Jeti BOY Kuruluşları, 
ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, 
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 Tasarımcısı, başmühendisi ve test pilotu olduğu, Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi - 

NuDTA süreçlerinde inşa edilen Nu.D.36 tayyaresi ile kabul testleri için gittiği Eskişehir 
- İnönü Hava Meydanı inişinde 13 Temmuz 1938 günü  -piste hayvanların girmemesi 

için kazılan- hendeğe takılıp kırıma uğrayarak havacılık için görev şehidi olması nedeni 
ile, 

o THK TürkKuşu İnönü Eğitim Kampı, 
ve dolayısı ile TürkKuşu, 
 

 İlk Türk hava ulaştırma tayyaresi olarak özgün ilk tasarımını yaptığı Nu.D.38 tayyaresi 

nedeni ile, 
o Hava Ulaştırma Operatörleri, 

 THY, 
 AnadoluJet, 

 Sunexpres Havayolu, 

 Pegasus Havayolu, 
 Onur Havayolu, 

 AtlasJet, 
 Corendon Havayolu, 

 Freebird Havayolu, 
o İş Havacılığı Operatörleri, 

o Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği -TÖSHİD, 
ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, 

 

 Örnek bir Türk vatandaşı havacı olması nedeni ile, 

o Havacılık Parkları ve Müzeleri, 
 İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, 

 Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, 

 Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, 
o Havacılık ve Uzay Kulüpleri, 

o Havacılık-uzay ve savunma İlişkili Meslek Erbabı, 
o Havacılık-uzay ve savunma İlişkili Basın-Yayın / Medya Kuruluşları, 

o Havacılık-uzay ilgilisi Türk Vatandaşları, 
 

Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Tayyare Mühendisi Selahattin Reşit ALAN adı, anısı ve eseleri ile 
ilgilidir; anmalılardır, zannımca... 

 ...ancak o zaman denebilir “...ne mutlu Salah’a!” 
… 

 

Başta İstanbul Hava Kuvveleri Müzesi Komutanı Yb. İsmail DİNDAR ve değerli ekibi olmak üzere, 

heyecan ve umut da vererek gönül titreten bu ilk vefa töreninin düş ve düşün sahiplerini, emeğini 
katarak, destekleyerek bu süreci oluşturup geliştirenleri, değerli zamanlarını ayırarak katılan ve 

bu anı daha da değerli hale getirenleri Can-ı gönülden kutlarım, yeniden... 
  

 
 

 
 

 
 

 
Kaynakça  

 
 

1. Can EREL; “Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar”; ISBN 978-605-125-753-2; Mart 

2014. 
 

2. Can EREL; “Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar: Selâhattin Reşit Alan”; Makale; 22 Ağustos 

2014. 
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NOT: Tören önceki ve tören gününden paylaşılan karelerden.. 
 

Törenden bir gün önce, 12 Temmuz 2017; gün doğarken indiğim İstanbul'da ön hazırlılar için ilk 
durağım İstanbul Hav Kuvvetleri Müzesi oldu.. 

 

 
 

Konuşmamın detayları, ertesi gün yayınlayacağımız gazetenin hazırlıkları... 

...daha çalışıp, daha öğrenmeliydim; eksik kalmamalı! 
 

 
 

Onca kaynak arası dinlenmelerde eneri kaynakları öyle de bol ki... 
 

 
 

 

Hatta bu dinlenmelerde Türkeneri kaynakları öyle de bol ki... 
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Türk Hava Kuvvetleri'nin "100'üncü Yılı Anıtı" ziyareti de vardı... 

...eser, 
 Kars'taki "İnsanlık Anıtı", 

 İTÜ merkez yerleşkesi Mezunlar Meydanı'ndaki "Hezarfen Ahmet Çelebi Heykeli", 

heykeltraşı Mehmet AKSOY'a ait. 
 

  
 

Ve gün sonunda, hatta sabaha karşı da denebilir... 

…İstanbul Havacılık Müzesi adına 'Bakırköy'den Haberler' gazetesi tarafından 4 sayfalık 
normal bir gazete boyutunda tören konukları ve katılımcıları ile paylaşılmak üzere 

hazırlanan 'Havacılık Müzesi' gaztesi de hazırdı... 
 

Bu özel sayıda , 2014 yılında hazırladığım ve o yılın Kasım ayı içinde yayınlanan "Türkiye'de, 
Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar: Selâhattin Reşit Alan" makalem, 

 İlave fotoğraflar, 
 Havacılık Müzesinin istediği havacılık ile ilgili özlü sözler, 

 Bu etkinliğe maddi destek sağlayan havacılık kuruluşlarının advertorialleri, 
ile yeniden düzenlenerek hazırlandı. tören ertesi günü de gazete ile dağıtıma çıktı... 

 

 
 

Sabah ilk iş, yapacağım vefa konuşmasına ruhen hazırlık idi; bana kahvaltıyı da nerede ise 
unutturan… 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tayyare mühendisi Selahattin Reşit ALAN'ın kızı sevgili Meral ALAN ile 

yıllar sonra yeniden beraber olduk; gayri resmi fazda bir sohbet ile ruh hazırlığıma katkı sağladım.. 
 

 
 

Vefa konuşmama ruhen hazır olmanın son aşamasında gelecek meslektaşlarımla eğlenmek vardı.. 
...önce, uçak mühendisi adayı Can'ca Başarı Bursiyeri ve Avrupa Havacılık Öğrencileri 

Birliği Başkan Yardımcısı sevgili Yağmur GENÇOĞLU ile... 
 

Ve artan gençlerle, sonra da İTÜ Uçak - Uzay Mühendisliği (EuroAvia Istanbul) Kulübü Başkanı 
Alihan TANRIKULU ve tören konuklarımızdan bir psikoloji öğrencisinin katılımı ile Kayseri Tayyare 

Fabrikası üretimi P.Z.L.-24G önünde planör selamı yaptık... 
 

  
 

Keyifler Aurora (İyonosfer) seviyesinde iken giyindim ve resmi aşamada sevgili Meral ALAN 

büyüğüm ile yeniden sohbetledik.. 
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Konuşmamın tam metni zaten girişte paylaştım; efsane meslektaşımın adını vefa ile andım! 
 

  
 

Kadirşinas İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı mütevazi katkımı bile unutmadı... 
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Aslında bana en güzel armağan, Müzede bu yıl içinde oluşturulan “Havacılık ve Uzay Gelecek 

Merkezi - HUGEM” içindeki havacılık ve uzay tematik etkinlikler atölyesine "Selahattin Reşit ALAN" 
adını verilmesi için resmi süreç de başlatılmasını duymak oldu... (İstanbul Kalkınma Ajansı 

desteklediği bir proje olarak ‘İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’ içinde oluşturulan “İstanbul Havacılık ve Uzay 
Gelecek Merkezi - HUGEM”, ihtiyacı her geçen gün hızla artan STE(A)M (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat 
ve Matematik) alanlarına gençleri yönlendirerek havacılık ve uzay konularında merak ve ilgi uyandırma, 

motivasyonu artırma amacı ile, 'Havacılık ve Uzay Tematik Etkinlikler Atölyesi', 'Havacılık ve Uzay Meslekleri 
İlgili 270 Derece Dijital Tanıtım Sunumu Salonu', 'Havacılık ve Uzay Tarihi İlgili Dijital Zaman Şeridi', 
'Havacılık Sporları İlgili İnteraktif Tanıtım Salonu' bölümlerini kapsıyor.) 

 

O heyecan ile, efsane tayyarenin ışığı altında o efsane meslektaş büyüğüme 'Vefa Duruşu' 
kaçınılmazdı müzeyi terketmeden; öyle de yaptık..! 

 

 
 

Ve bu törenin anlamını ve benim için sahip olduğu değeri artıran konukları; girişimci - yatırımcı 

M. Nuri DEMİRAĞ'ın torunu sevgili Bilge KUM (sağda) ve Tayyare Mühendisi ve Pilot Selâhattin 
Reşit ALAN'ın kızı sevgili Meral ALAN (solda)... 

 

 
 

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


 

 

 

15/16 (15.07.2017) 
 

Belki en etkili aşamaydı, şehit tayyare mühendisi ve pilot Selâhattin Reşit ALAN'ın kabrine vefa 

ziyareti, ona ve ruhunda tüm şehitlerimize dua... 
 

Kabir adresini yanlış alan hoca dualarımızı katmerlendirdi... 
 

 
 

Törenin üçüncü aşmasına ulaşanların bazıları ile... 
...Hava Şehitleri Anıtı'nda tük şehitlerimizi yeniden selamladık dua ve minnet ile... 
 

 
 

Tayyare mühendisi Selahattin Reşit ALAN temalı, bu güne özel 'Havacılık Müzesi' gazetesini anıt 
çevresindeki insanlarla paylaştık; anlatarak - açıklayarak... Bazısı beklediğimden de gfazla ilgi 

gösterdi... 
 

  
 

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


 

 

 

16/16 (15.07.2017) 
 

Hava Şehitleri Anıtı vefa ziyaretini uçak mühendisi adayı Can'ca Başarı Bursiyerleri ve İTÜ Uçak - 

Uzay Mühendisliği (EuroAvia Istanbul) Kulübü üye öğrencileri ile de yineledik; çok etkilendiler... 
 

 
 

Ve sonunda ödül! 
... Hava Şehitleri Anıtı'nda şehit tayyare mühendisi ve pilot Selâhattin Reşit ALAN adına 

lokma dağıtımı; biz de nasibimizi aldık; ilginin gazeteye gösterilenden çok daha fazla 
olduğu dikkati çekti... 
 

 
 

Ve kapanış; bu güzel günü örnek bir işbirliği yaşamış olmanın huzurunu da paylaşmalıydık... 
...uçak mühendisi adayı Can'ca Başarı Bursiyerleri sevgili Yağmur GENÇOĞLU, sevgili 

Mehmet ŞAHİN, İTÜ Uçak - Uzay Mühendisliği (EuroAvia Istanbul) Kulübü Başkanı sevgili 
Alihan TANRIKULU ve arkadaşı ile Hava Şehitleri Anıtı’nda planörümsü selamı tekrarladık... 
 

 
 

Selâhattin Reşit Alan adına gösterilmeye başlayan bu vefanın, onu anı ve eserlerini de kapsayacağı 
günleri görebilmeyi diledik, hep beraber... 

 

Işıklar içinde uyu Salâh büyüğüm; toğrağın bol ve mekânın Cennet olsun! 

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

