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Özellikleri ve değerleri sayesinde bizi günümüze ulaştıran Cumhuriyeti, onu sonraki 
kuşaklara armağan edebilen kurtarıcı ve kurucu yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve onun manevi şahsında varlıklarını ve sağlıklarını hiçe sayarak bu toprağı kanları ile 
vatanlaştırıp milletimizi ve bayrağımızı yüceltenleri şükran ve rahmetle anarak sözlerime 
başlamak isterim. 
 

Evet… 
Cumhuriyet sayesinde var oldum! 
Cumhuriyet sayesinde büyüdüm! 
Cumhuriyet sayesinde eriştim! 
Cumhuriyet sayesinde geliştim ve bugün sizlerleyim! 

 

Evet, Cumhuriyet çocuğuyum; her biriniz gibi!  
 

Evet, Cumhuriyet kuşağıyız, ne mutlu! 
 

Hoş geldiniz bu anlamlı birlikteliğe, hoş geldiniz Arı Günü’ne; ne güzel ve ne ayrıcalıklı bir 
an bu! 
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Bu ARI Günü'nde, Makina Fakültesinde ‘78 girişli (Genel Makina, Uçak, Gemi ve Sanayii 
mühendislerinden oluşan) sınıf arkadaşlarım adına konuşmanın benden beklendiğinin 
bildirilmesini gurur veren nadide bir nişan olarak not edip anımsayacağımı, ilgili ve ardışık 
faaliyetlerimi de buna göre düzenleneceğini belirtmeliyim… 

…yaklaşık 250 sınıf arkadaşımın her birinin 40 yıllık ayrıntısını bilemediğim, 
anlatamayacağım için İTÜ ilişkisi ve İTÜ sayesinde kazanımlarımı kendimi odağa 
alarak sunmaya çalışacağım. 

 
, 

Önce İTÜ ve ARI ilişkimden başlamalıyım: 
 

 
 

“Ne kadar da dikkat çekici duruyordu koyu renkli ceketin yakasındaki 
rozet; oval beyaz mine zeminli “Arı”.  

..Batıya yönelmiş, yükselen devinimli “Arı”..!” 
 

cümlesi ile başlıyordu; 2011 yılında açtığım "Kanatta Kalan Son Birkaç Telek" isimli 
bloğumun ilk makalesi... 

 

Bu makalenin dipnotlarının birinde de, 
 

" ARI sırrı Ali sırrıdır! 
… çok önemli bir konudur. 

 

Rahman demek, bir başkasına destek olduğu ve bir başkasına 
"hizmet" ettiği için kendisi var olan demektir. Hizmet varlığımızın en 
temel öğesidir. 

 

Arı sırrı işte bunu anlatır… 
…hizmet - fedakarlık - feragat ahlakı! 

 

Bir başkası için kendini feda et ki, daha üst bir gerçeklikte yeniden 
doğabilesin… 

…işte bu, hizmet ile olur." 
 

yazar; uyum sağlamaya çabaladığım hayat felsefesidir bu… 
…aynı sıralarda yetişmiş olmaktan onur duyduğum her bir sınıf arkadaşımın 
da benzer yaklaşıma sahip olduğunu düşünürüm.  

 
 

Gelelim Mellona ve başARI’ya… 
 

Arı,  
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (1773/1776)  
Mühendishane-i Berri-i Hümayun  
Hendese-i Mülkiye  
Mühendis Mekteb-i Alisi  
Yüksek Mühendis Mektebi  
İstanbul Teknik Üniversitesi (12.7.1944 gün ve 4619 sayılı Kanun) 

https://www.canerel.com.tr/
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isimlendirme seyrine sahip bu yüce öğretim kurumunun öğrencileri tarafından, 
imrenilecek bireysel çalışkanlığı ve harika bir işbirliğine dayalı doğal özellikleri 
nedeni ile 1925 yılında simge  olarak belirlenmiş ve bir ön hazırlık sonrası, ilk rozet 
bir Beyoğlu hakkakı (oymacı) tarafından 1929 yılında yapılmıştır. 

 

Yunanca, bal - μέλι (meli) kelimesinden türeyen Mellona, Mitolojide bal arılarının 
koruyucu perisidir. 
 

 
 

Binbir zorluk ve umutla yetiştirdikleri zeki ve çalışkan yavru ARI'larını İTÜ KOVAN’ına 
gönderen her bir ailede Ana Mellona’dır, koruyucu peridir benim için… 

…ve her biri dünya değeri akademik ARI’lara emanet edilerek o KOVAN’da 
yetiştirilen yavru ARI’ların hayat başarısı da, başARI olabilmeleri de hep o 
Mellona’lar sayesinde ve etkisindedir. 

 
 

Başarı  
 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir başka okul yoktur ki, İTÜ kadar o ARI sırrına nail olsun! 
…kuruluştan beridir, İTÜ mezunu, adeta “...insanımın ve ülkemin derdi derdim 
olacak!” deyişine uygun yaklaşımı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin her yön ve 
katmanında tereddütsüz görev aldı; almaktadır… 

 

İTÜ’de, Konferans Salonu (KâSe) içinde, 
• 2 Ocak 1979 Salı günü Prof. Dr. Mahmut TANRIKULU ile başlayan, 
• 20 Temmuz 1982 Salı günü Prof. Dr. İlhan BİRKAN ile son bulan,  

beraberliğimizde tanıdığım sınıf arkadaşlarımın sahip oldukları saygın deneyimlerle 
karşılaştırılamasalar da… 

…son nefesimi verirken, hayatımda insanlık, millet ve ülkem adına BAŞARI ile 
özdeşleştirerek aklımdan geçirebileceklerimi şu şekilde özetleyebilirdim: 

 

Ortaokul sonrasında kazandığım, bana farklı ufuklar açmış, olanaklar sunmuş 
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nun (BAYG) Başarı Bursu’nu sürdürebildiğim 
Uçak Mühendisliği eğitiminden mezuniyetim sonrası,  

• Askeri Mühendis olarak, Hava Kuvvetleri’nin Eskişehir’de konuşlu hava araç-
ları ile ilgili Teknoloji Mükemmeliyet Merkezi kabul edilen fabrikasında 25 yıl 
rüya gibi bir görev yaptım; diplomatik görevimde de ABD’de Türk F-16 prog-
ramının başında idim.  

• Emekliliğim sonrası çalışmalarımı ülkemizin gururu endüstriyel ve ticari özel 
girişimlerinde, bazılarının oluşumu ve kuruluşunda sorumluluk da alarak sür-
dürdüm. Emekliliğimin 12’nci yılında üst seviyeli bir davetle bürokrat-teknok-
rat olarak devlete yeniden dönerek sivil havacılık sertifikasyon örgütlenmesi 
oluşumu ve kuruluşu, bugün dünya markası olan İstanbul Havalimanı’nı uçuş-
lara açan yetkiyi veren sertifikasyon ve terminal faaliyetlerini başlatan ruh-
satlandırma takımlarına liderlik yaptım. 

https://www.canerel.com.tr/
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• Bu görevlerime paralel olarak,  
o Ülkemizin sivil havacılık alanında örgün ilk yükseköğretim ve orta öğ-

retim kurumlarının kurucuları arasında oldum, birkaçının da kuruluşu-
nun mümkün olmasına katkı sağladım.  

o Mesleki, iş ve toplumsal sivil toplum kuruluşlarında sorumluluklar al-
dım. 

o Araştırmalarımı yazılı hale getirip yayınladım, mutluluk verici ödüller 
kazandım.  

• Her faaliyetimde,  
o İlgili alanda “Toplumsal Cinsiyet Dengesi”nin geliştirilmesine,  
o Sonraki kuşakta görevimi üstleneceklerde mesleğim ve meslek ala-

nımla ilgili farkındalık yaratılması ve yetiştirilmesine, 
özen göstererek emek verdim. 

 

Ve evet, en değerli işlerimi bir “Aferin” için yaptım!  
 
 

Ya başARI? 
 

Havacılık ilgimi, mesleki kariyer yapılandırma güdüsü haline dönüştürmeyi, 
 

“Artık gökyüzüne karşı hayallerimiz vardı;  
belki de, denize karşı evimiz olmasını engelleyen…” 

 

deyişimle anardım. Yaşamımın geleceğe yönelik insan yetiştirilmesi sürecinde, beni biricik 
kızımın yetiştirilmesi kadar mutlu edip, varlığı ile gururlandırılan özgün bir faaliyetim de 
CAN’CA Başarı Bursu Programı olmuştur. 
 

 
 

İlk torunumun doğuşu nedeni ile, derlediğim araştırmalarımdan oluşturduğum kitabımı 
2014 yılında yayınlarken, kitap geliri ile oluşan ana maddi kaynağa dayalı, akademik-
mesleki-sosyal rehberliği kapsayan özgün CAN’CA Başarı Bursu Programı İTÜ Rektörlüğü 
ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı kabulleri, alanlarında dünya değeri olan bilim 
insanlarının Akademik Rehberlik destekleri ile aynı yıl hayata geçirilmiş, zaman içinde 
çabama ilgi duyan değerli arkadaşlarım destekleri ile büyüyerek gelişmiştir.  
 

Amacım, İTÜ mezuniyetimin 40’ıncı yıl dönümünde, her öğrenim süresi (4 yıl) için bir uçak 
mühendisini ekosistemimize kazandırmak ve diğer meslektaşlarıma da örnek olup daha 
fazla gence destek olabilmekti… 

…birkaç gün içinde programın 10’uncu & 11’inci Uçak Mühendisleri başarı ile mezun 
olacaklar; +1 uçak mühendisi de T.C.nin ilk Tayyare Mühendisi Selâhattin ALAN adı, 
anısı ve eserine vefa ile desteklendi. 

 

CAN’CA Başarı Bursu Programı ile desteklenerek mezun olanlar görev aldıkları kuruluş ve 
kurumlarımızın değerli uçak mühendisleri oldular/oluyorlar; onlar için bazı havacılık 
şirketleri açık çek iş olanağı sunuyor. Böyle güzel gelişmelerin sonuçlarının keyfini de yüce 
Türk Milleti sürüyor… 

https://www.canerel.com.tr/
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…ben de, kabul görürse bir başARI olarak, sırtımda bana devredilmesi ile 
kıvandığım, zamanın Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Cüppesi ile gelişmeleri 
izleyip, 

 

Yaşasın Türk Tayyareciliği! 
 

diyorum. 
 

Sonuç olarak, “Mellona’dan başARI’ya” ifadesi ile özetlediğim 40 yılık seyri andığım bu 
güzel günde, benzer çabalara sahip sınıf arkadaşlarımı kutlarken, sırtımızda eli, yolumuzda 
ışığı olanlardan içimizde olanları saygı, lacivert gökyüzünden bizleri seyredenleri de 
şükranla ve rahmet ile anıyorum.  
 

Ne mutlu Türküm diyene! 
…ne mutlu İTÜ’lüye! 
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