
“             Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar"  
Kitabın Bıraktığı İzlerden... (10.10.2014) 

 
 
 

...özenle ve sevgiyle hazırlandığı her halinden belli!   

 
 
Can Bey; 
 
Kitabınız ile ilgili; 

“Numaranızı, web sayfanızda Necmüzzafer Orbay ile ilgili yayınladığınız bir söyleşiden 
aldım. 
"Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabınız çok harika 
hazırlanmış bir kitap. 
Havacılık alanında okuduğum ilk eser ve havacılığa olan isteğimi daha da artırdı. 
Emeğinize sağlık . 
Ülkemizin sizin gibi bilinçli ve çalışkan insanlara ihtiyacı var gerçekten.” 

değerlendirmelerimi WhatsApp’tan paylaşınca benden, kitabı edinme şeklimde dahil daha 
geniş bir değerlendirmemi e-postanıza bildirmemi istemiştiniz... 
 
Kitabın bana ulaşma  hikayesi şu şekilde; şehrimizde ki Türk Hava Kurumu şubesi değerli 
çalışanlarından birinin okumak için istediğim halde bana kitabı tamamen vermesi. (büyük 
bir incelik)  
 
Kitabın özenle ve sevgiyle hazırlandığı her halinden belli oluyor.  
 
Öncelikle havacılıkla ilgili bir kitap olarak kapağının renginin mavi olması anlamlı bir seçim 
olmuş. Mavi rengin seçilmesinde ki amacın 'sınırları hayal gücünün belirlemesi ' olması da 
farklı olmuş.  
 
Can'ca logosuna gelince; aynı şekilde sıradan olmayan, üstünde düşünülmüş, emek 
harcanmış ve renklerin gücünü ifade eden bir logo.  
 
Kitabın içeriği, sayfa düzeni, her bölümün sonunda kaynakça belirtilmesi kitabın 
beğendiğim  yönlerinden.  
 
İçerikte beni en çok etkileyen kısımlar ise Vecihi HÜRKUŞ ve Zafer ORBAY'ın yaşamları oldu.  
 
Vecihi HÜRKÜS ve Zafer ORBAY'ın zamanın şartları ve önlerine çıkan engellere bakmaksızın 
belirledikleri hedeflere kararlı adımlarla yürümeleri, her ne durumda olursa olsun ümitlerini 
yitirmemeleri, onlara bunca güzel şeyi yaptıran şeyin 'vatan sevgisi' olması  ve  bir çok 
konuda  ilk olmaları beni etkiledi.  
 
Bir insanın hedeflerine kesin adımlarla, karşılarına çıkan her engelde daha güçlenerek 
yoluna devam etmesi beni hep etkilemiştir. Ve bunu karşılıksız olarak yapması. 
 
Bu çalışkan insanlar bize gücümüzü, sınırlarımızı, yürekten istenildiği takdirde bir Türk'ün 
yapamayacağı şeylerin sayılı olduğunu gösteriyor ve hatırlatıyor.  
 
Bu kitap sayesinde havacılık alanında bilgim artmakla kalmadı; sevgim, bağlılığım, aşkım 
daha da arttı.  
 
Umarım "Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabı  da yazılma 
amaçlarına ulaşır; Türk havacılığı gelişir. 
 
Saygılarımla, 
 

Gamze ÖZMAY 


