


20

22

23
42

ARAfiTIRMA
1958 Y›l›nda Türkiye’den Dünyadan Haberler

MAKALE
Ahmet ‹nam; “Çelebi”

HABERLER‹M‹Z
Çelebi Grup fiirketlerinden En Son Haberler

PROJELER‹M‹Z
Çelebi’nin Sosyal Sorumluluk Bilinci; 
50 Hektarl›k Bozuk Orman Sahas›n›n Rehabilitasyonu

YYap›m
Bronz Tan›t›m ve ‹letiflim Hizmetleri Ltd. fiti.

Yaz›iflleri: Hülya Y›lmaz
Sayfa Tasar›m: Ozan Gürel

Emniyet Evleri Mah. ‹fller Sok. No:8 kat:5 P.K. 34416
Çeliktepe/‹stanbul Tel: (0212) 280 04 00 (Pbx)

Yay›n Türü: Yayg›n Süreli Yay›n
Bask› Tarihi: Ocak 2008

Bask› ve Ciltt: fian Ofset  (0212) 289 24 24
Dört ayda bir yay›mlanan Çelebi Holding ‹ç Yay›n Organ›d›r.

Ad›na Sahibi: Can Çelebio¤lu
Sorumlu Yaz› iflleri Müd.: Canan Abdullaho¤lu

ÇELEB‹ HOLD‹NG A.fi.

Çelebice Gönüllüleri
ADA: Sedef  Pakyürek

ADB: Levent Kaylak      ADB: Bülent Kaya
ADB: Ayça Aydo¤an

ADB: Okran Suer         ATA: Alper Yalç›n
ATA: ‹lker Mumcu

AYT: Aysun U¤urlu   AYT: Nil Körük

AYT: Nilhan Atasoy
AYT: Ömer Bilgiç           BJV: Benan Uçar

GZT: Mesut Budak          TZX:: Yeliz Albayrak 

Yönetim Yeri: ÇELEB‹ HOLD‹NG Afi
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:12 Etiler

Befliktafl/‹stanbul Tel: (0212) 339 40 39  
Fax: (0212) 282 13 83 www.celebice.com.tr

D‹LE⁄‹M‹Z 06

07

12

Çelebice’nin Yeni Y›l Tebri¤i

10

18

SÖYLEfi‹

46

52

53

64

56
50 Y›l›n En Yak›n Tan›¤›; Engin Çelebio¤lu

GÜNDEM
Can Çelebio¤lu – Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün 50. Y›l ve Yeni Y›l Mesajlar›

GÜNDEM
Çelebi Grubu Genel Müdürlerinin 50. Y›l ve Yeni Y›l Mesajlar›

K‹LOMETRE TAfiLARIMIZ
1958’den 2008’e Çelebi’nin Kilometre Tafllar›

PROJELER‹M‹Z
Çelebi Hava Servisi’nde Öneri Sistemi

H‹ZMETLER‹M‹Z
Çelebi G›da Grubu E¤itimlerine H›z Verdi

SÖYLEfi‹
50 Y›ll›k Çelebi’nin 25 Y›ll›k Emektarlar›

RÖPORTAJ
Tiyatronun Yar›m As›rl›k Ç›nar›; Erol Günayd›n

MAKALE
Çetin Özbey; “‹nsan Düzelirse, Dünya da Düzelir”

TANITIM
Ad›m Ad›m Çelebi, Ad›m Ad›m Türkiye

65

70

MAKALE
Çal›flan anne-babalar; 
Çocu¤unuzla ‹letiflimde Kitaplar›n Sihrinden Yararlan›n

60‹NCELEME
Macaristan’da bir Osmanl› Türbesi; ‘Gül Baba’
Topkap› Saray›’nda bir Macar El Yazmas› Kitap; ‘Antifonale’

48‹NCELEME
Tarihteki ‘Çelebi’ler

Kapak Tasar›m: Abrakadabra



HOB‹ 72

74

82

‹bretlik Bir Müze; Bal›k Müzesi

78

84

88

90

GEZ‹

94

Bodrum Sezon D›fl› da Güzel

ÇALIfiANLARIMIZ
Çelebi Çal›flanlar›ndan Çeflitli Aktivite Haberleri

SA⁄LIK
Sa¤l›kl› Bir K›fl ‹çin

RÖPORTAJ
Kar Leopar› Nasuh Mahruki

HOB‹
E¤lenceli Bir Hobi; Foto¤rafç›l›k

MAKALE
‹fl Yaflam›nda ‹maj›n›z› Güçlendirmenin Yollar›

AJANDA
Kitap – Tiyatro tan›t›m›Sahas›n›n Rehabilitasyonu

Tabii ki insanlar›n yafllanmas›ndan bahsetmiyoruz.
Onun da güzel taraflar›n›n oldu¤unu söylerler ama

inanmak güç.
Biz, kurumlar›n yafllanmas›ndan bahsediyoruz.
Çelebimiz 2008’de 50. kurulufl y›ldönümünü kutlayacak.
’50. Yafl’; insanlar için hayli ileri, kurumlar için ise orta

bir yafl desek yalan olmaz.

Türk Hava Yollar›’n›n 1933, Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi’nin ise 1934 do¤umlu oldu¤unu, Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü’nün 1954 y›l›nda kuruldu¤unu dikkate
al›rsak, Çelebi’nin 75 yafl›ndaki Türk Sivil Havac›l›¤›n›n 50
yafl›ndaki yer hizmeti kuruluflu olmas› baflka bir anlam
kazan›yor.

Evet 50. kurulufl y›l›m›z› kutlayaca¤›z 2008’de.
Coflku ve heyecan ile...
El ele, daha iyi ve daha güzele koflaca¤›z.
Gönül gönüle, Çelebimiz için çal›flaca¤›z.
Önümüzde daha parlak, ›fl›l ›fl›l seneler var.
Düfleriz korkusu ile dallar›n ucuna uzanmaktan çekin-

meyece¤iz.
Biliyoruz ki, meyveler o dallar›n ucunda.
Ve biz çal›flt›kça o dallar bize do¤ru e¤ilecek.

50. do¤um günümüz için sizlere daha kapsaml› ve ren-
kli bir dergi haz›rlad›k. 

50. yafl günümüz kutlu olsun.
2008 y›l› hepimize sa¤l›k ve mutluluk getirsin. 
Daha nice y›llara, hep birlikte.

Sayg› ve Sevgilerimizle.
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üm s›k›nt›lar›n›z göz aç›p kapat›ncaya kadar sona ersin. Göz alabildi¤ine uzanan bir kumsalda
gözlerden uzak bir tatil yap›n. En göz al›c› siz olun.  Hiçbir konuda, yeni olas›l›klar› göz ard›
etmeyin. Göz aflinal›¤›n›z olmayan kiflilere bile selam verin. Arada s›rada eski foto¤raflara  göz

at›p, gülümseyin. Siz siz olun, sözünü tutmayanlar›n gözünüzü boyamas›na f›rsat vermeyin. Bio ener-
jinizi hep yüksek tutun ki, göze gelme olas›l›¤›n›z azals›n. Gözden ç›kartt›¤›n›z hiç bir fley için “keflke”
demeyin. Unutmay›n ki gözden düflmemek yaln›z sizin elinizde. Arada bir kendinizi özletin, sevenle-
rinizin gözü yollarda kals›n. Ne çok hata yapm›fl oldu¤unuzu görünce flafl›racaks›n›z, ama yine de ara-

da s›rada hayat›n›z› gözden geçirmekten vazgeçmeyin. Çok can›n›z s›k›ld›¤›nda gözden kayboluve-
rin. Her zaman kendi kendinizin gözdesi olun. Yerinize göz dikenler olacakt›r, önlemlerinizi al›n

ve onlara yol aç›n; çok e¤leneceksiniz. Göze göz, difle difl felsefesinin zarar› yine kendinize,
bunu unutmay›n! Yersiz kuruntular nedeniyle mutlulu¤un göz göre göre elinizden kaç›p

gitmesine izin vermeyin. Onunla göz göze geldi¤inizde, yüre¤inizin sesini dinleyin. Yafla-
mak, kimi zaman göz gözü görmeyen bir f›rt›nada ilerlemek gibi olsa da  direnin ve iler-

lemeye çal›fl›n. Gerekti¤i zaman ve gerekti¤i yerde göz kamaflt›r›n. Hayata muzipçe
göz k›rp›n, göreceksiniz size mutlaka gülümseyecektir. Baz› kritik anlarda kendinize

göz kulak olun. Öfkeden gözünüzün döndü¤ü zaman, derin bir nefes al›n ve du-
rumu yeniden de¤erlendirin.

Baz›  kiflilerin gözüne hiç girmemek daha iyi, bunun için çaba sarf etmeyin ve
onlar›n gözdesi olmay›n. Keyifli bir istirahat günü geçirmek istedi¤inizde, çok
sevdi¤iniz ve hayata genelde pembe bakan bir flairin kitab›na göz gezdirin. Biz-
zat haz›rlayaca¤›n›z ve yaflam boyu içece¤iniz hayat kokteylinize, göz karar› öl-
çü ile de olsa nefle, sa¤l›k, baflar›, mutluluk, flefkat, iyimserlik, alçakgönüllülük,
yard›mseverlik, duygusall›k koymay› lütfen ihmal etmeyin. Dostluklar›n›z› gö-
zünüz gibi sak›n›n. Hangi konuda olursa olsun yapmak durumunda oldu¤unuz
fleyleri gözünüzde büyütmeyin, karar verin ve bafllay›n. Dünyan›n ve ülkenin
bu gidiflat› gözünüzü korkutmas›n. Gözünüz tutmasa da ön yarg›l› olmay›n.
Vicdanen sizi rahats›z eden hiçbir fleye göz yummay›n. Çok istiyorsan›z gözü-
nüzü karart›n ve ilk ad›m› siz at›n. Bu yaz›ya mümkünse, arada bir de olsa göz
ucuyla bak›n. Belki iflinize yarayacak öneriler gözünüze tak›l›r.

YEN‹ YILDA…

GÖZLER‹N‹Z‹N
‹Ç‹ GÜLSÜN!

T

yazar› bilinmiyor



Engin Han›m, Çelebi’nin kuruluflunun 48 se-
nelik tan›¤›s›n›z. Bize biraz o ilk günlerden bah-
sedebilir misiniz?

Ben evlenmeden önce, hiç uçak yolculu¤u
yapmam›flt›m. O zamanlar Ankara’da oturuyor-
duk, Esenbo¤a Havaalan›’n› duyard›m ama gitme-
di¤im için yerini bilmezdim. Fakat Cavit Bey’le ev-
lendikten sonra, ifl bafla düflünce hepsini ö¤ren-
dim; yerini de yap›lan iflleri de... ‹fli dolay›s›yla, sü-
rekli Cavit Bey’le beraber havaalan›na gider gelir-
dim. K›sacas› havac›l›¤a ilk ad›m› evlendikten son-
ra atm›fl oldum. ‹fllerin nas›l iflledi¤ini de bizzat ya-
flayarak görüp, ö¤renmifl oldum.

Cavit bey Çelebi’yi biz evlenmeden önce kurmufltu. O
zaman Ankara’ya uçan çok fazla havayolu yoktu. Yeni ev-
lendi¤imiz senelerde biz ‹ran Havayollar›’na, bir de Sabe-
na Havayollar›’na hizmet veriyorduk. Bunlar›n d›fl›nda bir
de Amerikan, Alman ve ‹ngiliz askeri uçaklar›na hizmet
veriyorduk. Sonraki y›llarda di¤er havayollar› da Anka-
ra’ya seferlerini bafllatt›lar. Bu arada biz de ‹stanbul’a gel-
mifltik. Lufthansa Havayollar› ile çal›flmaya bafllad›k, An-
kara ve ‹zmir seferlerinin hizmetlerini de üstlendik. Ayr›-
ca yine ‹stanbul’da, uzun y›llar Schwister Havayollar›’na
da hizmet verdik.

O günlerden unutamad›¤›n›z bir an› var m›?
Kocam yeni evlendi¤imizde, beni yurtd›fl›na götürme-

yi çok istiyordu. Fakat o s›rada 60 ihtilali olmufltu ve tica-
ri amaçl› seyahatlerde efllerin yurt d›fl›na ç›k›fl›na izin ver-
miyorlard›. ‘Sekreterler gidebilir, ama efller gidemez’ diye
bir talimat ç›karm›fllard›. Yani sekreterler ifl gere¤i uçabi-
liyordu ama efllere uçufl yasakt›. Bu nedenle eflim uzun
uzun beni de birlikte götürmenin yöntemlerini araflt›rm›fl.
Sonra, Bakanl›kta çal›flan bir arkadafl›na rastlam›fl ve ona
sormufl: “Ben yeni evliyim. Eflimi yurtd›fl›na ç›karmak isti-

07ocak 2008

yorum ama müsaade etmiyorlar. Ne yapmal›y›m?” diye.
Arkadafl› da “Eflini ‘Sekreterim’ diye beyan et, bu flekilde
birlikte gitmeniz mümkün olacakt›r” demifl. Ben ‘Olur mu
öyle fley?! Bir gün evvel beni eflin olarak beyan ediyorsun,
bir gün sonra sekreterin oldu¤umu söylüyorsun’ dedim,
ama Cavit Bey ‘Bir deneyece¤im’ dedi. Hakikaten beni, efli
olarak kat›lmam› sa¤layamad›¤› yurt d›fl› seyahatine, sek-
reteri olarak götürdü. Hayret etmifltim.

O günlerde, “1 merdiven 5 iflçi” ile bafllayan bu fiir-
ketin gün gelip de böylesine büyüyece¤ini, 5600 kifli-
yi çat›s› alt›na alaca¤›n› hayal ediyor muydunuz?

Benim her zaman flirketin büyüyece¤ine inanc›m var-
d›.  Cavit Bey çok cesur bir insand›. Olmayacak ifllerin da-
hi azimle üstüne gider, halletmeye çal›fl›rd›. Meseleleri
kanuni olsun ticari olsun tüm yönleriyle araflt›r›r; ‘Ne fle-
kilde alabilir, nas›l iflletebiliriz?’ diye inceler dururdu. Çe-
lebi’yi sürekli olarak büyütmek için, tüm yaflam› boyunca
u¤raflt›. Onun bu cesaretini gören, bilen biri olarak ben
de dolay›s›yla Çelebi’nin büyüyüp geliflece¤ine hep inan-
d›m. Ama do¤rusunu isterseniz, bu denli çok büyüyece¤i-
ni ben bile düflünemezdim. 

50 Y›l›n en yak›n tan›¤›;

ENG‹N ÇELEB‹O⁄LU
Benim Çelebi’nin

büyüyece¤ine her zaman
inanc›m vard›.



söylefli
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mini ve bürokrasi iliflkilerini üstlendiniz.
Tüm çabalara karfl›n, yine de zor dö-
nemler geçirdiniz. Bu zor dönemi hep
beraber nas›l atlatt›n›z? 

Cavit Bey hastal›¤›n›n a¤›r dönemin-
de, Ertu¤rul Alper Bey’i Çelebi saflar›na
katmak istiyordu. Hatta Ertu¤rul Bey’le
birlikte, Türk Hava Yollar›’ndan gelen
Ramazan Özel, Necmi Yergök ve Musta-

fa Özkeçeci Beylerle de anlaflt›. Onlar da
hakikaten bu ifllerde yo¤rulmufl, yetiflmifl

kimselerdi. Çelebi’nin bugüne gelmesinde
onlar›n da çok büyük pay› var. Can ve Canan

çok küçüktü. Dolay›s›yla onlara babal›k da yap-
t›lar bir yerde. Çok sad›k arkadafllarm›fl. Hep bera-

ber yürüttük fiirketi. Ama Cavit’i kaybetti¤imiz dönem-
de, “Aile bu ifli yürütemez, Çelebi kapanacak” diye dedi-
kodu ç›kt›. Bu belki de normaldi. Fakat biz, bütün dosya-
lar›m›z› haz›rlay›p Ertu¤rul Bey’le her gün Ankara’ya git-
tik, görüflmeler yapt›k. Çelebi’yi kapatmayaca¤›m›z›, ifli-
mizi devam ettirece¤imizi bildirdik. Yabanc› flirketlerle de
ayn› görüflmeleri yapt›k. “Hiçbir tereddüdünüz olmas›n,
bu ifl devam edecek. Biz, Aile olarak bunu devam ettir-
mek istiyoruz.” dedik. Bugün ise Çelebi için neleri konu-
fluyoruz; baflar›lar›n›, geliflmesini, vs... Halen flükrederim,

yüzümüz kara ç›kmad›.

Bu durumu özellikle çal›flanlara, anlat-
mak herhalde zor bir iflti. O dönemde, Çe-
lebi’nin da¤›lmamas› ve çal›flanlara gü-
ven vermek için yapt›¤›n›z bir konuflma
var. Bundan bahsedebilir misiniz?

Asl›nda tabi o dönemde sinirlerim çok
bozuk oldu¤u ve hayli üzüntülü oldu¤um
için müdürlerimiz “Konuflmay› siz yapmay›n,
biz yapal›m ya da yaz›l› mesaj›n›z› okuyal›m”
dediler. Ben ise konuflmay› kendim yaz›p,

bizzat  okumak istedim.
Ve Çelebi çal›flanlar›na
“Biz, sizlerle el ele Çele-
bi’yi yaflataca¤›z. Bundan
hiçbir tereddüdünüz ol-
mas›n” mealinde bir ko-
nuflma yapt›m. Onlara ce-
saret vermeye çal›flt›m.
fiirketin çal›flmalar›n› sür-
dürece¤ini, hiçbir zaman
aile ortam›m›z›n bozul-
mayaca¤›n›, birbirimize
sad›k kalmam›z halinde el
ele verip, fiirketi daha da
büyütece¤imizi söyledim.

Cavit Bey serbest avukatl›k yapabil-
mek için doktora program› mezuniye-
tinden sonra, 25 Aral›k 1962’de fiirke-
ti, ‘Engin Çelebio¤lu Çelebi Hava Ser-
visi’ ad›yla size devretmifl. Neler his-
setmifltiniz? 

Ali Cavit Bey, tan›flt›¤›m›z dönemde
Hukuk Fakültesi 2. s›n›fta okuyordu.
Fakülteyi bitirdikten sonra da ‘Kat Mül-
kiyeti’ üzerine doktoras›n› verdi. Bu ça-
l›flmalar›n› devam ettirirken, Çelebi Hava
Servisi’nin iflleriyle birlikte çok sevdi¤i hu-
kukçulu¤u yapamayaca¤›n› düflündü. Dola-
y›s›yla da fiirketi benim üzerime devrederek, o
dönemde flirketin avukat› olarak mesle¤ini de-
vam ettirdi. Elbette, benim için hem çok gurur verici
bir durum hem de çok büyük bir sorumluluktu. Tabii efli-
me yard›mc› olmak için, seve seve kabul ettim.

Ankara’da zorluklarla bafllayan bu hikaye, bugün
22 ilde hizmete ulaflt›. Ancak elbette bu hikayede de
baz› üzücü taraflar var; Ali Cavit Bey’in önce hastal›¤›
ve maalesef vefat›... Eflinizi kaybetti¤iniz dönemde,
aileniz ve fiirketiniz ad›na neler düflündünüz?

Tabii ki çok büyük bir heyecan geçirdim. Çünkü hava-
c›l›k konusunda çok fazla bilgim yoktu. Can
ve Canan o zaman çok küçüktü ve bizimle
çal›flan müdürler ‘Acaba aile olarak bize sa-
r›l›p, bu ifli bizle beraber yürütecekler mi?
Yoksa bu ifl kapanacak m›?’ diye çok düflün-
düm ve çok korktum. Fakat Cavit Bey’in,
ölene kadar bu ifli daha ileriye götürmek ve
daha da büyütmek için u¤raflt›¤›n›, hatta
neredeyse bu u¤urda yaflam›n› yitirdi¤ini
düflündükçe, Çelebi’nin büyümesini gönül-
den ister ve diler oldum haliyle. Cavit
Bey’in o dönemde seçti¤i ve her fleyini pay-
laflarak birlikte çal›flt›¤›
yöneticiler de çok vefal›
ç›kt›. Onlar da bizimle el
ele vererek, bu flirketin
bugünlere gelmesinde
en büyük deste¤i sa¤la-
d›lar. 

Cavit Bey, vefat›n-
dan önce havac›l›k ko-
nusunda uzman olan
Ertu¤rul Alper’i Yöne-
tim Kurulu’na alm›flt›.
Siz de onun deste¤ini
de alarak, iflin gözeti-

Ali Cavit Bey’in
ölümünden sonraki zor
günlerde, çal›flanlara
bir konuflma yapt›m.
Onlara da “Hiçbir

tereddüdünüz olmas›n.
Biz hep beraber bir

aile olarak, Çelebi’yi
yaflataca¤›z.” dedim.



Dinleyen, iflbirli¤ini sürdüren tüm çal›flanla-
r›m›za müteflekkirim. Kendilerine bofl yere
güvenmedi¤imi anlad›m. Bu güveni bana
gösterdiler sa¤ olsunlar. Hepsini, her vesile
ile flükranla an›yorum. (Engin han›m, bu
konular› anlat›rken o günleri adeta tekrar
yafl›yor ve duygulan›yor. O tarihte çal›flan-
lara yapt›¤› konuflmay› anlat›rken, yine
duyguland›. Duygulanmaktan da öte, bizi
de afl›r› duyguland›rd›. Ve bir süre konufl-
maya ara verdik.)

Çocuklar›m›n da bu ifle gönül verip bu
ifli sevmeleri bir flanst›. Bu gönül birli¤inin
alt yap›s›n›n kurulmas›nda Cavit Bey’in bü-
yük emek ve katk›s› var. Çocuklar baflka
yönlere de sapabilirlerdi. ‹stanbul gibi yer-
de ellerinde her türlü imkan vard›. Babala-
r›n›n iflini  bat›rabilirlerdi de. Çok flükür
onlarda böyle bir e¤ilim görmedim.
Yüreklerini koydular, çok emek verdi-
ler bu ifle. Hakikaten zor bir okuma dö-
nemi geçirdiler, gençliklerini hiç bil-
mediler. Bir yandan okula, bir yandan
ifle kofltular. Meslek olarak da babala-
r›n›n mesle¤ini seçip, ona gönül verdiler.
Muntazam ve dürüst çal›flmalar›yla bugünlere gelmemiz-
de çocuklar›m›n çok büyük bir rolü var. 

Tüm fiirket, Can Bey’i Yönetim Kurulu Baflkan› ve
Canan Han›m’› Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olarak
tan›yor. Bize k›saca onlar›n çocukluklar›ndan, ev hal-
lerinden ve Çelebi’nin bugünlere gelmesine etki eden
kiflilik yap›lar›ndan bahsedebilir misiniz? 

Can çocuklu¤undan beri havaalan›nda. Daha orta-
okuldayken babas› onu alana götürür; “Ofisboy olarak ça-
l›flt›raca¤›m, önce masalar›n tozunu alacak, temizleyecek-
sin ve o arada da iflleri ö¤reneceksin. Çekirdekten yetifle-
ceksin. Öyle baba paras›yla yönetici olmak yok. Bu ifli bi-
lerek çal›flacaks›n” derdi. Ben de üzülürdüm, isterdim ki
o¤lum da denize girsin, tatil yaps›n. Ama eflim “Hay›r, o
tatilini de yapacak, benimle de çal›flacak” diyordu. Onu o
s›cakta ifle götürüp getiriyordu. Tabii biraz büyüyünce Ca-
nan’› da beraber.

Can ve Canan çok iyi anlaflan iki kardefl oldular. Bu da
çok önemli tabii. Hatta iflin sa¤l›kl› yürütülebilmesi için
flart. Yoksa biri bu tarafa, biri baflka tarafa çekse, yürü-
mezdi. Can hep a¤abeyi olarak Canan’a arka ç›kar, Canan
da daima onu sayard›. Bugüne kadar da hep ayn› duruflla-
r›n› devam ettirdiler.  

Çocuklar›n›z› çok iyi tan›man›za karfl›n, Can Bey de
Canan Han›m da yönetimi devrald›klar›nda çocuk de-

nebilecek yafltayd›lar asl›nda. Bu kadar genç yaflta,
onlar› fiirketin bafl›na geçirmenin riskli olabilece¤ini
düflünmediniz mi hiç?

Evet, ikisi de çok gençtiler. Yaln›z ben onlar›n çekir-
dekten yetifltiklerini düflünüyordum. Çelebi Hava Servi-
si’nde her türlü ifle girip çal›flt›klar› için, ifllerin her yönü-

nü ö¤rendiler. Bu günkü durumlar› da bu söylediklerimin
do¤rulu¤unu belgeliyor zannederim. Yöneticilerimiz de
bir baba gibi Can’›n ve Canan’›n arkas›nda durarak onlar›n
bu ifllerde baflar›l› olmalar›n› sa¤lad›lar. Ben de elimden
geldi¤i kadar, onlar›n yetiflemedi¤i yerlerde yard›mc› ol-
dum. Bu flekilde yetiflen ve geliflen çocuklar›n ifli üstlen-
melerinden tedirgin olmamak gerekir. Ben de herhangi
bir tedirginlik hissetmedim ifli çocuklara devrederken. Ak-
si takdirde Cavit Bey’in onlar›n yetifltirme tarz›n› ve anne-
leri olarak benim telkinlerimi inkar etmifl olurdum.

50. y›l›m›zda Çelebi Holding’in Yönetim Kurulu
Onursal Baflkan›s›n›z. Bu konudaki görüfllerinizi alabi-
lir miyiz?

Çok büyük gurur ve mutluluk verici bir durum benim
için. Çelebi’nin bu duruma gelmesi, bu seviyelere ç›kmas›
ile iftihar ediyorum. Bu yükselifl sadece Can ve Canan’›n
de¤il, Çelebi’ de çal›flan her seviyedeki bütün elemanlar›n
katk›s› ile gerçekleflti tabii ki. Çelebi çal›flanlar›n›n kuruma
gönül verdiklerini ve hep birlikte Çelebi’yi yükseltmek için
çal›flt›klar›n› takdir ve gururla izliyor, hepsine çok teflek-
kür ediyorum. 

Bu sene Çelebi’nin 50. Kurulufl Y›ldönümü. Çelebi
tam yar›m asr› devirdi. 50. y›lda, Çelebi Ailesi’nin tüm
fertlerine iletilmek üzere mesaj›n›z› alabilir miyiz?

Cavit Bey’in ateflledi¤i, bizlerin de fleref ve gururla ta-
fl›d›¤›m›z bu meflale hiç sönmesin.

09ocak 2008

Bir aile olarak,
hep beraber el
ele vererek, bu
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ettirelim.
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eni bir y›la girerken kaç›n›lmaz olarak hepimiz,
geçirdi¤imiz y›l›n olumlu ya da olumsuz bir mu-
hasebesini yapar›z zihnimizde. Bizler için ne ka-

dar k›vanç verici ki 2008’e girerken biz; yaln›zca geçirdi-
¤imiz son bir y›l›n de¤il, tan›¤› oldu¤umuz veya henüz
do¤mam›fl oldu¤umuz için tan›¤› olamam›fl olsak da an-
nemizden, babam›zdan, yak›n ifl ve dost çevremizden
dinledi¤imiz, Çelebi’nin 50 y›l›n›n bir muhasebesini yap›-
yoruz.

50 y›l insan yaflam›nda da, evliliklerde de, flirket ya-
flam›nda da önemli bir y›ldönümü olarak kabul ediliyor.
‹nsanlar, 50 y›lla yafll›l›¤a at›m at›yor; evlilikler alt›n dö-
nemi ad›yla taçland›r›l›yor; kurumlar ise 50 y›l ayakta
kalm›fl olman›n onuru bir yana, önümüzdeki 50 y›la ne
kadar haz›r olduklar›, bir bak›ma hala genç olup olmad›k-
lar› ile de¤erlendiriliyorlar.

gündem

Babam›z Ali Cavit Çelebio¤lu’nun, 1 fiubat 1958’de,
Ankara’daki Atatürk Bulvar› Nadide Pasaj› 6 numaral› bü-
roda, bir masa ve birkaç koltuk; fakat pek çok umutla kur-
du¤u Çelebi, bu 50 y›l içinde O’nun umutlar›n› bofl ç›kar-
mad›.

50 y›l önce, biraz hüzünle dile getirdi¤imiz “bir mer-
diven ve befl iflçi”den, bugün 5600 ferdi olan bir Çelebi
ailesine ulaflt›k. Yer hizmetleri d›fl›nda baflta g›da, turizm
ve tafl›mac›l›k, uçak özel güvenli¤i, havaalan› terminal ifl-
letmecili¤i, ve liman ve marina iflletmeci¤i olmak üzere
de¤iflik sektörlerde hizmet sunan büyük, uluslararas› bir
marka bugün Çelebi.  

Rahmet, sayg› ve gururla and›¤›m›z babam›z, daha
ifle giriflirken kendisine, ifl yaflam›nda mutlaka uyaca¤› il-
keler koymufltu. Bunlar›, akl›m›z›n ermeye bafllad›¤› ilk

Biz daha do¤mam›flt›k

Y



kiben Çelebi’yi günümüze tafl›yan, oluflumun alt yap›s›n›
büyük bir özveri ve öngörü ile kuran annemiz, Yönetim
Kurulu Üyemiz Engin Çelebio¤lu’na flükranlar›m›z› sunu-
yor, kendisine bu u¤raflta yard›mc› olan tüm Çelebi dost-
lar›n› rahmet ve minnet duygular› ile an›yoruz. 

Çelebi’nin bugüne gelmesinde ailemizin Çelebio¤lu
soyad›n› tafl›mayan fertlerinin katk›lar›n›n da büyüklü¤ü-
ne olan samimi inanc›m›z ile, aram›zdan ayr›lm›fl olanla-
ra rahmet diliyor, görevden ayr›lm›fl olanlara ve halen
Çelebi çat›s› alt›nda çal›flmalar›n› sürdüren dostlara ise
sayg› ve flükranlar›m›z› sunuyoruz.

Evet; geçen 50 sene, Çelebi’yi bu konuma getirdi. Bu-
gün; daha büyük düflünen, önünü daha iyi gören, bilinç-
le büyürken ayd›nl›¤›n› dostlar› ve çal›flanlar› ile paylaflan
bir Çelebi var. 

Hedefimiz, yurt çap›nda ve uluslararas› platformda
Çelebi’nin sayg›n ismini daha da yüceltmek, faaliyetleri-
mizi ço¤altarak büyütmek ve 55. kurulufl y›ldönümümü-
zü 10.000 Çelebi Ailesi ferdi ile birlikte, el ele ve gönül
gönüle kutlamak.

2008 y›l› için en iyi dileklerimiz ve sayg›lar›m›zla,
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günlerden itibaren bizlere ö¤retmek ve benimsetmek
için çaba harcad›. Bugün geldi¤imiz noktaya yürürken;
kaliteli hizmet sunmak, dürüst ve dolay›s›yla inan›l›r ol-
mak, yenilikçi ve yarat›c› olmak gibi özümsedi¤imiz bu
temel de¤er ve ilkelerden hiç bir zaman ödün vermedik. 

Bu de¤erlere sahip ç›kmam›z›n bizim yolumuzu ay-
d›nlatt›¤›na inan›yoruz. Çal›flanlar›m›za, müflterilerimi-
ze, ifl iliflkisinde oldu¤umuz herkese karfl› hep çok aç›k
ve net olduk. Yerine getiremeyece¤imiz hiçbir fleyi taah-
hüt etmedik ve de taahhütlerimizin tümünü yerine ge-
tirme konusunda çok hassas davrand›k. Farkl›l›¤›m›z›n
kalitemizde oldu¤unu görerek, k›sa dönemli avantajlar›
göz ard› ettik. Her türlü yenili¤i benimseyerek konumuz-
la ne denli uyufltu¤unu de¤erlendirdik. Kazanc›m›z›n bü-
yük bir bölümünü iflimize, hizmet sektörüne yönelik ya-
t›r›ma dönüfltürdük. fieffaf olmaktan korkmad›k ve Çele-
bi Hava Servisi’ni 1996 y›l›nda halka açt›k. Böylece yat›-
r›mc›lar›m›z›n ç›karlar›n› koruma sorumlulu¤unu da üst-
lendik. Yat›r›m planlar›m›z› hep uzun dönemli, ve her
yönünü irdeleyerek flekillendirdik.

Sosyal sorumluluklar›m›z› hiç göz ard› etmedik. Önce
çal›flan›m›z›n ça¤dafl gereksinimlerine cevap vermeye
çal›flt›k, sonra da ülkemizin sa¤l›k hizmetlerine katk›da
bulunmak, enerji gereksinimini azaltacak geri dönüflüm
çal›flmalar›na destek olmak, AB çevre normlar› ülkemiz-
de uygulamaya henüz konmadan flirketlerimizde uygu-
lay›c›s› olmak konusunda hep bafl› çektik. Kültüre, sana-
ta, tarihi de¤erlerimizin korunmas›na elimizden geldi-
¤ince sahip ç›kmaya çal›flt›k

Bunlar› gerçeklefltirmek için hiç durmamak, hatta
koflmak durumunda olmam›z bizi uluslararas› arenada
söz sahibi bir kurulufl haline getirdi. 

Dünyan›n halen yaflam›n› sürdüren ilk yer hizmeti
flirketlerinden bir olan Çelebi’nin geçmifl 50 y›l›na bakt›-
¤›m›zda “Çelebi baflar›l›d›r”. Çünkü 50 yafl›ndad›r; elinde
zengin deneyim, bilgi birikimi ile vard›¤› çok önemli
noktalar vard›r. Ama ayn› zamanda gençtir, dinamiktir,
yenilikçidir, etik de¤erlere ba¤l›d›r, yarat›c›d›r, at›l›mc›-
d›r, ça¤daflt›r ve dolay›s›yla; “Önümüzdeki ikinci 50 y›la
haz›rd›r, ve bu nedenlerle baflar›l›d›r” diyebilmenin guru-
runu yafl›yoruz. Baflar›y› bugüne kadar yapt›klar›m›zla
de¤il, ileride yapacaklar›m›z için haz›r ve donan›ml› ol-
makla tan›ml›yoruz.

‹kinci 50 y›la çok daha büyük umutlar ve hedefler
do¤rultusunda yol al›rken flüphesiz en büyük dayana¤›-
m›z, annemiz Engin Çelebio¤lu’nun, Çelebi’nin bugünle-
re ulaflmas›ndaki üstün çabas›d›r. Babam›z›n vefat›n› ta-

Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Can Çelebio¤lu
Yönetim Kurulu Baflkan›
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vrupa Birli¤i Komisyonu’nun Direktifi ile 1996 y›-
l›nda Avrupa’da yer hizmetleri sektöründe yer-
lefltirilmeye çal›fl›lan rekabet ortam›n›, Türki-

ye’de 50 y›l önce bafllatan ve devletten, havayollar›ndan
ve havaalan› iflletmecilerinden ba¤›ms›z ilk flirket olan Çe-
lebi Hava Servisi A.fi.’nin 50. y›l›n› sizlerle birlikte kutla-
man›n gururunu yafl›yorum. 

Türkiye’de sivil havac›l›k sektörünün geliflmesinde her
zaman ön saflarda yerimizi ald›k. Çok az say›daki tarifeli
flirket ve a¤›rl›kl› olarak askeri uçaklarla bafllayan hizmeti-
miz, Sivil Havac›l›k yönetmeliklerinde yap›lan de¤ifliklik-
lerle charter havayollar› ve kargo havayollar› ile devam
etti. Son y›llarda patlayan iç hat uçufllar›n›n geliflmesine,
Anadolu’nun her havaalan›nda konufllanarak katk› sa¤la-
d›k. Sadece yolcu uçaklar›na de¤il, yurdumuzu ziyaret
eden yabanc› liderlerin uçaklar›na verilen hizmetlerimiz
de övgü almaya devam ediyor; ABD’nin son üç Baflkan›n›n
uçaklar›na ve Suudi Arabistan Kral›’na verilen hizmetler
gibi. 

Öncülü¤ümüzü uluslararas› alanda devam ettirdik;
2006’da Budapeflte Ferihegy Uluslararas› Havaliman›'nda
yer hizmetleri faaliyetinde bulunan Budapest Airport
Handling Kft flirketinin hisselerinin tamam›n› sat›n al›p,
ismini Çelebi Ground Handling Hungary koyarak sektörde
Avrupa Birli¤i’ne giren ve çal›flan ilk flirket olduk. D›fla aç›-
l›mdaki projelerimiz çeflitli Avrupa ülkeleri ve Hindis-
tan’daki çal›flmalar›m›zla bütün h›z› ile devam etmekte.

Sektördeki a¤›rl›klar› her geçen gün artan IAHA ve
AVIANCE’›n kurucu ortaklar› ve yöneticileri aras›nda yeri-
mizi ald›k. 2007 y›l›nda IAHA-Avrupa Grubu’nun Baflkan-
l›¤› görevini üstlendik.

Kalite sistemleri konusunda da geri kalmad›k;
AHS1000’i önce ‹stanbul, 2001’de de Ankara, Antalya,
Bodrum, Dalaman ve ‹zmir ‹stasyonlar›m›zda belgelendir-
dik. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz ise,
2003’te bu alt› istasyonun yan› s›ra Adana ve Trabzon ‹s-
tasyonlar›m›zda geçerlilik kazand›. 2004 y›l›nda IATA
AHM 804 Belgesi’ni al›rken, 2006’da ISO 9001:2000 Bel-
gemiz, yeni istasyonlar›m›z› kapsayacak flekilde 18 istas-
yonda yenilendi. 2007 y›l›nda EFQM Mükemmellikte Ka-

S. Samim Ayd›n
Çelebi Hava Servisi

Genel Müdürü

gündem

rarl›l›k Ödülü’ne lay›k görüldük. Aral›k ay›nda ise ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgelendirmelerimiz yap›-
l›yor.

SAP, Inform, Celebris, CRM gibi bilgi teknolojilerini
kullanarak, iflleyifl standard›, etkinli¤i ve bilgiye ulafl›m›n
sürati sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Operasyon yönetimi-
miz; elektronik servis formu, araç takip/yönetimi, merke-
zi yük kontrolü, Ikarus operasyon kontrolü, real-time’in
tüm baflmüdürlüklerde kullan›lmas› gibi projeler vas›ta-
s›yla standart ve daha seri hale getirilecektir. Bugün say›-
lar› 300’e yaklaflan havayoluna hizmet verirken ‘müflteri
memnuniyetini’ temel felsefe kabul eden anlay›fl›m›z› de-
vam ettirmek ve gelifltirmek için uygulad›¤›m›z “karne sis-
temi” her geçen y›l gelifltirilerek sürdürülmekte. 

4200 personelimizin e¤itimi flirket içi ve d›fl› e¤itimler-
le sa¤lanmakta, ‘çal›flan memnuniyeti’ anketleri yap›l-
makta ve gelece¤in yöneticilerinin öz kaynaklar›m›zdan
sa¤lanmas› için “Çelebi Akademi” ve “Management Tra-
inee- Yönetici Aday›” projeleri büyük bir özenle devam et-
tirilmektedir.

50. kurulufl y›l›m›z› kutlayaca¤›m›z 2008 y›l›n›n, Çele-
bi için yeni ufuklar›n aç›laca¤› ve yeni baflar›lara imza at›-
laca¤› bir y›l olaca¤›n› söylemek kehanet say›lmaz. Geçti-
¤imiz y›l ikincisi gerçeklefltirilen ‘Çelebi Akademi’, ve ‘Çe-
lebi GH Hungary’ ile bafllat›lan yurt d›fl› at›l›mlar› fiirketi-
mizin gelece¤inin sa¤lam temellere dayand›r›ld›¤›n›n te-
minat›d›r. 2008 y›l›nda yurtd›fl› aç›l›mlar için çal›flmalar›-
m›z artan bir istek ve h›zla devam ettirilecek, “global flir-
ket” olma hedefimiz ve Çelebi kalitesini yayma kararl›l›¤›-
m›z perçinlenecektir. 

Bu anlaml› y›l›n, bir ferdi olmaktan gurur duydu¤um
tüm Çelebi Ailesi için, 2008’in  yaflad›klar› en iyi y›l olma-
s›n› diliyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla,

Çelebi’nin  yeni ufuklara
aç›laca¤› ve yeni baflar›lara 
imza ataca¤› bir y›l

A
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Sevgili Çelebi Çal›flanlar›,

Çelebi Macaristan, Çelebi’nin yurt d›fl›nda att›¤› ilk ad›m.
Bu noktada yap›lan çal›flmalarla elde edilen sonuçlar, Çelebi’nin yurt içi veya yurt d›fl›nda girdi¤i her ifl-

te baflar›l› olaca¤›n›n somut bir göstergesi. 
Orta Avrupa’n›n gözü Avrupal› Çelebi’de. 
Bizi izliyorlar.
‹lk günlerde üstlendi¤imiz bu a¤›r sorumlulu¤un alt›nda ezilir miyiz diye bir korku sard› içimizi. Öyle ya

Çelebi ile birlikte Türkiyemizi de temsil edecektik bu diyarda.  Bir iki gün sonra içimizdeki bu korkuyu, bu
ürpertiyi yenmekten baflka çaremizin olmad›¤›n› düflündük. O günlerdeki öncelikli iflimiz bu korkuyu yen-
mek, içimizden atmakt›. Ve de att›k. Bu aflamada, Çelebi Hava Servisi merkez teflkilat›ndan gördü¤ümüz
ola¤anüstü dayan›flmadan ötürü müteflekkiriz. 

Çal›flmalar›m›zla yurt d›fl›nda Çelebi’yi taçland›rmay› hedefledik ve biz, Çelebi Macaristan çal›flanlar›, ifl-
te bu denli a¤›r bir sorumlulu¤u üstlendik.

Bu y›l Çelebi’nin kuruluflunun 50. Y›l›n› kutlaman›n gururunu ve Çelebi Macaristan’›n birinci y›l›n› ba-
flar›l› bir flekilde geçirmifl olman›n mutlulu¤unu sizlerle birlikte paylafl›yor, ve bu denli köklü bir kuruluflun
üyesi olmaktan onur duyuyoruz.

Bir merdiven ve befl çal›flan›yla Ankara Esenbo¤a Havaliman›’nda bafllayan serüvene; 50. y›l›nda ulus-
lararas› bir flirket olarak, toplam iki ülkede 23 havaliman›nda, 5000 çal›flan›yla yaklafl›k 150,000 kalk›fla
hizmet veren köklü ve büyüyen bir flirket olarak giren Çelebi Hava Servisi, belki de sizler bu sat›rlar› okur-
ken Avrupa’da yeni at›l›mlara imza atm›fl olacak.

Sizlerin de bildi¤i gibi, Budapeflte Havaliman›’ndaki ikinci büyük flirket olan Lufthansa Havayollar›, yak-
lafl›k çeyrek as›rl›k Çelebi iflbirli¤ini, Çelebi isminin belirdi¤i ilk anda Budapeflte’de de bafllatarak perçinle-
mifl bulunmaktad›r. 

Macaristan’da geride b›rakt›¤›m›z ilk y›lda h›zl› bir de¤iflim sürecinin ilk evresini, kurumsal kimlik man-
t›¤›n›n yerlefltirilmesi, organizasyon yap›s›nda yapm›fl oldu¤umuz de¤ifliklikler, ve özellikle biliflim altyap›-
s›ndaki gelifltirmelerle yeni hizmetler sunarak ve kalite seviyemizi gelifltirerek tamamlam›fl bulunmaktay›z.
‹kinci y›l›m›zda personelimize verdi¤imiz e¤itimleri ve sosyal faaliyetleri h›zland›rarak, CRM-Müflteri ‹liflki-
leri Modülü ve gerçek zamanl› kaynak planlama-kontrol modülünü devreye soktuk. Bu arada; Çelebi ile Bu-
dapeflte Havaliman›’n›n bilgi ve tecrübe birikimlerinin birlefltirilmesini de büyük ölçüde sa¤layarak, güzel
bir sinerji yaratt›¤›m›za inanmaktay›z.

Sizlerin deste¤i ve bilgi birikimiyle, içinde bulundu¤umuz rekabetçi Orta Avrupa pazar›nda çok k›sa sü-
rede parmakla gösterilen bir yer hizmetleri flirketi olaca¤›m›za inan›yoruz. Bu güzel flehirde daha nice 50
y›llar diliyor ve 2008 y›l› için tüm Çelebi Ailesine, Çelebi Macaristan’›n en iyi dileklerini sunuyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla,

Çelebi’yi Avrupa’da
temsil ediyoruz

Atilla Korkmazo¤lu
Çelebi Ground Handling Hungary

Ülke Müdürü



0. kurulufl y›l›n› kutlayan Çelebi Holding’in bir
üyesi olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum.
Çe-Tur’un yolunu ayd›nlatan, onu hep do¤ruya

yönlendiren, Çelebi’nin 50 y›ll›k yolculu¤u s›ras›ndaki düz-
gün durufludur. Pusulam›z; önümüzdeki y›llarda yapmay›
düflündüklerimize yön verecektir. 50. y›l›m›z› coflku ile, yü-
rekten kutluyorum.  

2007 y›l›nda da büyüme hedeflerini gerçeklefltiren Çe-
Tur Çelebi Turizm, hizmet alanlar› olan personel, turizm ve
mürettebat tafl›mac›l›¤›, operasyonel araç, motosiklet ve
ambulans kiralama hizmetleri, otopark iflletmecili¤i, ve se-
yahat acental›¤› hizmetlerine, kurumsal firmalar ve ifla-
damlar›na yönelik transfer ve terminal hizmetlerini kapsa-
yan, kifliye özel hizmeti “Platinum Service”i de ilave etti.

fiirketimizin AYTerminal2 Terminal Otopark› ve Dala-
man DHM‹ ‹ç Hatlar Otopark iflletmecili¤i faaliyetleri 2004
y›l›ndan beri sürüyor. Dalaman Yeni D›fl Hatlar Terminal ifl-
letmecisi ATM firmas›yla yap›lan sözleflme ile dokuz y›ll›k
otopark iflletmecili¤i hakk›n› da elde etmifl bulunmaktay›z. 

2008 y›l›nda yap›lacak olan ‹stanbul Büyük fiehir Bele-
diyesi’nin ‹ETT ‹flletmelerinin özellefltirilmesi ihalelerine ha-
z›rlan›yoruz. Yedi garaj›n ihale edilece¤i bu özellefltirme
operasyonunda, en az iki bölge garaj›nda 700 adet otobüs
iflletmesi hizmetini ‹stanbullularla paylaflmay› hedefliyo-
ruz.

2007’de yurtd›fl› acentalarla yapt›¤›m›z görüflmeler so-
nucunda, anlaflma sa¤lad›¤›m›z acentalar›m›z kanal›yla ül-
kemize gelecek olan ‹ngiltere orijinli turistlerin, Dalaman,
Bodrum ve Antalya Havalimanlar› - otel - flehir tüm trans-
ferlerinin art›k Çe-Tur taraf›ndan sa¤lanaca¤›n› sizlere du-
yurmaktan mutluyum. 

Çelebi Turizm, 2007’de 1999 y›l›ndan bu yana ilk defa
yurt d›fl› tur düzenleme faaliyetinde bulunarak ifl adamlar›-
na yönelik exclusive Zagrep Turu organize etmifl, ve y›l içe-
risinde aralar›nda Dalaman, Gaziantep, Sivas, ‹zmir gibi fle-
hirlerimizin bulundu¤u pek çok yurt içi exclusive tur düzen-
lemifltir. Kas›m ay›nda ülkemizi ziyaret eden Suudi Arabis-
tan Kral› Abdullah’›n Ankara ziyaretinde gereksinim duyu-
lan VIP tafl›ma ve terminal hizmetlerini baflar›yla sunarak
kusursuz bir organizasyon sergilemifltir. 

Yap›lan anlaflma gere¤ince 2008 y›l›nda, Öger Tours’un

Antalya’daki tüm VIP transferleri, Çe-Tur VIP araçlar›yla ger-
çeklefltirilecektir. Ayn› gruba ba¤l› Majesty Hotels & Re-
sorts’un befl tesisinin (tatil köyü ve oteller), do¤rudan ken-
dilerinin internet ve call center üzerinden yapacaklar› sat›fl-
larda, Antalya, Bodrum ve Dalaman’daki tesislerine trans-
ferleri de yine taraf›m›zdan gerçeklefltirilecektir. Bu tür ça-
l›flma önerimiz , teklif götürülen birçok turizm tesisi taraf›n-
dan yeni bir ürün olarak de¤erlendirilip kabul görmüfltür.

Dünya turizmine ve milyonlarca Alman turistin o y›l
hangi ülkelerde tatil yapaca¤›na yön veren Alman Seyahat
Acentalar› Birli¤i’nin (DRV), Belek’te Turizm Bakanl›¤›m›zla
ortaklafla düzenledi¤i kongre ve fuarda, Platinum Service’›n
tan›t›m› yap›larak, kat›l›mc›larla bire bir görüflmeler gerçek-
lefltirilmifl  ve hizmetimizin daha genifl kitlelere duyurulma-
s› sa¤lanm›flt›r,

2010 y›l›n›n Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stanbul’un
önümüzdeki dönemlerde daha da yo¤un yolcu trafi¤ine sa-
hip olaca¤›n› düflünüyorum. Bu anlamda, tüm uluslararas›
havalimanlar›nda konufllanmam›z›n Çe-Tur için çok büyük
ifl potansiyeli oluflturaca¤›na inan›yorum. Bu inanc›m›z›n,
müflterilerimizden gelen ödül ve teflekkürlerle belirginleflti-
¤ini özellikle ifade etmek isterim.

Yeni y›lda gerek e¤itim faaliyetlerimizi gerek sosyal fa-
aliyetlerimizi art›rarak sürdürece¤iz. ISO, TSE, OH-
SAS18001 Standardizasyon ve Kalite Belgelerimizi yenile-
mek yine  hedeflerimiz aras›nda yer al›yor.

Tüm çal›flma arkadafllar›ma göstermifl olduklar› üstün
performans ve özveri için teflekkür ediyor, 2008 y›l›nda da
baflar›lar›m›z›n artarak sürece¤ine inan›yorum.

Çal›flmalar›m›z› tak›m ruhu ile sürdürece¤iz. Yüksek mo-
tivasyonumuzla Çelebi Grubumuza daha çok katma de¤er-
ler sa¤layarak, el ele daha iyiye ve daha güzele  gidece¤iz. 

Çelebi ailesi için  2008’ in sa¤l›kl›, mutlu ve baflar›l› bir
y›l olmas›n› diliyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla,

gündem
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2008 y›l›nda da
baflar›lar›m›z artarak
sürecek

Suat Sar›
Çe-Tur Çelebi Turizm 

Genel Müdürü  
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De¤erli Çelebi Ailesi çal›flanlar›,

Çelebi’nin 50. kurulufl y›ldönümünü birlikte kutlayaca¤›m›z yeni bir y›l› karfl›larken flirketimizin ve yap-
t›klar›m›z›n bir foto¤raf›n› çekmek ve bunu sizlerle paylaflmak isterim. 1996 y›l›nda ilk imzalar› at›lan ve flir-
ket kurulufllar› yap›lan dünyan›n say›l› fast food zincirlerinden Arby’s Roast Beef ve Little Caesars Pizza’n›n
yüksek ve kaliteli performans› ile Türkiye’de temsil edilmesini baflar› ile sürdürüyoruz.

1964 y›l›nda Amerika’da ilk flubesini açarak faaliyetlerine bafllayan Arby’s, bugün 3500’ün üzerinde res-
toran› ile dünyan›n en büyük Roast Beef zinciri unvan›na sahip. 1996 y›l›nda Çelebi Holding taraf›ndan Tür-
kiye’ye getirilen Arby’s, ilk restoran›n› 1997’de ‹stanbul’da açarak eflsiz lezzetini Türk damak zevkine sundu.
Ticari hayat›n›n ilk befl y›l›n› ülkemizdeki olumsuz geliflmeleri, zorluklar› atlatarak geçiren Arby’s Türkiye bu-
gün 11 yafl›nda ve 2007 y›l›nda ald›¤› Master Franchise hakk›yla flu an yedi olan restoran say›s›n› h›zla bü-
yütmek üzere yoluna devam ediyor. Arby’s 2008 y›l›nda üç yeni restoran›n› daha açarak, restoran say›s›n›
10’a yükseltmeyi hedefliyor.

Arby’s’in ana hedefini, yüksek kalitedeki özgün ürünlerini (Roast Beef, Roast Chicken, Curly Fries vb..)
yüzde yüz müflteri memnuniyeti ile servis etmek ve Türkiye’de kendi fanatiklerini yaratarak yayg›nl›¤›n› ar-
t›rmak olarak özetleyebiliriz. 

1959 y›l›nda yine ABD’de kurulan Little Caesars ise dünyan›n üç büyük pizza zincirinden biri olarak ha-
len 3700’ün üzerinde restoran›yla 23 ülkede hizmet veriyor. Türkiye’ye Çelebi Holding’in katk›lar› ile 1996
y›l›nda getirilen Little Caesars, 1997’de ilk flubesini ‹stanbul’da açt› ve hizmetlerini 11 y›ld›r sürdürüyor. Ha-
len Çelebi’ye ait 15 restoran›, sekiz adet Sub Franchisee (bayii) restoran› ve üç adet üretim noktas› ile ‹stan-
bul, Ankara ve Adana’da hizmetlerini sürdürmekte.

Vizyonu ve uygulamalar› ile sektöründe ilklere imza atan bir marka olan Little Caesars, Türkiye’de 2007
y›l›nda alm›fl oldu¤u Master Franchise hakk› deste¤i ile de büyüme ivmesini önemli ölçüde art›rd›. Master
Franchise hakk›n› ald›¤› ilk y›lda 14 olan restoran say›s›n› 23’e ç›karan Little Caesars, % 64’lük bir büyüme
oran›na ulaflt›. 2008’de de büyüme trendini sürdürmeyi planlad›¤›m›z Little Caesars markam›z›n 15 yeni res-
toran›n›n daha aç›lmas› planlanm›fl ve % 65 oran›nda büyüme hedefiyle 38 adet restorana ulaflmas› hedef-
lenmifltir. Little Caesars olarak ilkemiz; yüksek kalitede özel sos ve ürünlerimizin yüzde yüz memnuniyet
amaçl› olarak sunulmas›d›r. 

Çelebi Holding’in içinde bulundu¤umuz 50. y›l›nda, G›da fiirketlerimize vermifl oldu¤u destek için müte-
flekkiriz. Alt yap›m›z›n sa¤lam sistemler ile kurulmufl oldu¤unu, rekabet ile mücadele ve büyümek için ye-
terli tecrübeye ulaflt›¤›m›z› duyurmak ve bu vesile ile bundan sonraki y›llarda bize destek veren Çelebi Hol-
ding’in büyümesine katk›da bulunaca¤›m›z› sevinç ve heyecan ile belirtmek isterim.

2008’in Çelebi Ailesi, müflterilerimiz ve tüm sevdiklerimiz için sa¤l›kl›, bol kazançl›, baflar›l› ve mutlu bir
y›l olmas›n› temenni ediyor, yeni y›l›n tüm Çelebi kurulufllar›na ve tüm Çelebi çal›flanlar›na iyilikler ve güzel-
likler getirmesini diliyorum.

Nice mutlu 50. y›llara...

Sevgi ve sayg›lar›mla,

Hüseyin Genç
Çelebi G›da Grubu

Genel Müdürü

Heyecanl›y›z, 
büyüyoruz, büyümeye
devam edece¤iz...



0. kurulufl y›ldönümünü kutlamaya haz›rlanan
Çelebi Holding’in üyesi olmak çok güzel bir
duygu. 

Övünüyor, onur duyuyor ve alk›fll›yoruz.
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›flmanl›k A.fi.; genç,

enerjik, kendini gelifltirmeyi hedefleyen uzman personel
kadrosu ile sektörünün ayr›cal›kl› bir markas› olma gururu-
nu, ve hizmetlerini 50. yafl›na giren bu büyük ve köklü ya-
p›n›n flemsiyesi alt›nda yürütmenin mutlulu¤unu yafl›yor.

1997 y›l›nda kurulan Çelebi Güvenlik, 2007 y›l›nda gü-
venlik sektöründe 10. hizmet y›l›n› geride b›rakt›. Yola ç›-
k›flta müflteri gereksinimlerine en h›zl› ve etkin cevab› ver-
meyi ve koflulsuz müflteri memnuniyetini hedeflemifltik.
Göstergeler bu hedefi yakalad›¤›m›z› iflaret ediyor.

Çelebi Güvenlik, Uçak Özel Güvenlik hizmetlerinde
h›zl› bir geliflmeye imza atarak, son befl y›l içerisinde orta-
lama % 70 oran›nda büyüme göstermifl, 2002 y›l›nda yedi
olan müflteri say›s›n› 2007’de 30’a ç›kartarak faaliyet alan›
içerisindeki kalitesini ve baflar›s›n› belgelemifltir. Bu büyü-
me ‘koflulsuz müflteri memnuniyeti’ hedefini yakalad›¤›m›-
z›n en somut göstergesidir. 

2003 y›l›nda “kargo güvenli¤i” alan›nda hizmet verme-
ye bafllad›k. Ülkemizin en modern Kargo Antreposunda
çal›flman›n, flirketimize en üst düzeyde katk›s› oldu. Bu sa-
hadaki disiplinli çal›flmalar›m›z sonucunda fiirketimiz,
2006 y›l›n›n Atatürk Havaliman›’da en baflar›l› “Kargo Gü-
venlik Hizmeti” veren flirketi seçildi.

2005 y›l› itibari ile üstlendi¤imiz ve operasyonunu ba-
flar›yla sürdürdü¤ümüz Antalya 2. D›fl Hatlar Terminali’nde
sundu¤umuz güvenlik hizmetleri, Çelebi Güvenlik’i sektör-
de ayr›cal›kl› bir yere tafl›d›. Büyük bir ciddiyet ve özveri ile
sürdürdü¤ümüz hizmetimiz, resmi otoriteler ve özel kuru-
lufllarca en üst düzeyde takdir görmektedir. Antalya Hava
Liman› 2. D›fl Hatlar Terminali’ndeki hizmet ile ‘Havalima-
n› Güvenli¤i’ konusunda dünyadaki en üstün “bagaj tara-
ma teknolojisini” ülkemizde ilk kullanan flirket olman›n
gururunu yaflad›k.

2006, yepyeni bir bafllang›ca, güvenlik hizmetlerinin

di¤er bir sahas› olan “Deniz Liman› Güvenli¤i” hizmetleri-
ne ad›m atmam›z› sa¤lad›.

2007 y›l›nda deniz liman›ndaki faaliyetlerimizin ard›n-
dan, denizcilikte daha özel bir hizmet olan Marina Güven-
lik hizmetlerine de yöneldik.

Bu kronolojik s›ralamada, fiirketimizin edindi¤i dene-
yimlerin hepsini bir arada görebilmek mümkün. Evet; Çe-
lebi Güvenlik flu anda karada (Kargo Terminal Güvenli¤i),
denizde (Liman ve Marina Güvenli¤i) ve havada (Uçak
Özel Güvenlik Hizmeti ve Terminal Güvenli¤i) hizmet üre-
ten bir kurulufl haline geldi.

De¤iflik konularda güvenlik hizmeti üretmek zor ifl. Her
ne kadar konunun esas› ayn› gibi görünmekteyse de, bu
çeflitlendirme bizi büyük bir e¤itim organizasyonu yapma-
ya yöneltti ve bunu baflard›k. Bugün denizde, karada ve
havada, konusunun gerektirdi¤i tüm e¤itimlerden geç-
mifl, baflar›l› ve özveri ile görev yapan bir personel kadro-
su ile çal›fl›yoruz. 

Faaliyette oldu¤umuz tüm alanlardaki çal›flmalar›m›z›
uluslararas› kalite standartlar› ile belgelendirdik. ISO
9001-2000 ve OHSAS 18001 ile hizmet kalitesini belge-
lendiren fiirketimiz, içinde bulundu¤u sektörde yüzde yüz
müflteri memnuniyetini hedefleyerek çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor.

Geliflmekte olan sektörümüz içerisinde yeni projelere
imza atmay› planl›yoruz. Faaliyet alan›m›z› geniflleterek ifl
hacmimizi büyütmeyi hedeflemekteyiz. Baflar›m›z› yeni
aç›l›mlara tafl›may› öncelikli amaç edindik. Kurum kültürü-
müzün en önemli maddelerinden biri marka de¤erimizi
en üst seviyeye ç›kartmak. Bu amac›m›z› gerçeklefltirmek,
her bir çal›flan›m›z›n vizyonel hedefinin ön s›ras›nda yer
al›yor.

Yar›m asr› geride b›rakan Çelebi Holding’in tüm çal›-
flanlar›na 2008 için en iyi dileklerimi sunuyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla, 

gündem
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10. y›l›m›z› geride 
b›rakt›k, büyüdük,
büyüyece¤iz...

K. Mithat K›l›ç
Çelebi Güvenlik

Sistemleri ve Dan›flmanl›k
‹flletme Müdürü
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Sevgili Dostlar,

Çelebi Holding’in 50 yafl›na 1 kala, bünyesinde yaratt›¤› en genç ve en yeni ifltiraki olan Çelebi Marina
ve Yat ‹flletmecili¤i A.fi., May›s 2007’de kuruldu ve h›zla faaliyetlerine bafllad›. ‹flletmemiz, Türkiye’nin en
önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da bulunan Yat Liman›’n›n, ça¤›m›z›n gerektirdi¤i nitelikle-
re uygun, dünyada tan›nan, örnek al›nan ve tercih edilen bir Marina olmas›n› hedefleyerek 22 y›l sürecek
yolculu¤una yelken açt›.

Denizde yolculuklar uzun ve meflakkatlidir. Zaman zaman sakin, zaman zaman da dalgal› denizlerde gi-
decekleri limana do¤ru yol al›r gemiler. Uzun süren mücadelenin ard›ndan, s›¤›nacak güvenli bir liman arar-
lar. Paylaflarak ve yard›mlaflarak gidecekleri menzile ulafl›r denizciler.

Antik ça¤dan günümüze kadar önemini hiç yitirmeyen deniz ticareti, kültürlerin birbirine kaynaflmas›n›
ve birbirinden etkileflimini sa¤layan en önemli faaliyetlerden biri olmufltur. Eski ça¤lardan bugüne kadar li-
manlar ve liman kentleri, stratejik ve geliflime en aç›k noktalar olarak önemini devam ettirmifltir. Liman
kentleri her zaman di¤erlerine göre farkl› geliflim göstermifl ve ekonomik aç›lardan üstünlük sa¤lam›fllard›r. 

Ticari fonksiyonunun yan›nda denizcilik, ayn› zamanda bir spor, hobi ve keyif u¤rafl› haline gelerek eko-
nomik ve sosyal aç›dan önemini art›rm›flt›r. Günümüzde çeflitli ülkelerde üretilmekte olan özel kullan›m
amaçl› tekneler, dünyan›n dört bir yan›ndaki kullan›c›lar› ile buluflmakta ve denizleraras› seyahat etmekte-
dir. H›zla geliflen bu duruma paralel olarak, denizlerde dolaflan teknelerin ba¤lanacaklar›, her türlü gereksi-
nimlerini karfl›layacaklar› ve teknik hizmet alacaklar› marinalar, her geçen gün daha büyük önem kazanm›fl-
t›r. Bugün turist a¤›rlayan ve dünya turizminde söz sahibi olan ülkeler, ayn› zamanda marina iflletmecili¤in-
de de söz sahibi konumdad›rlar. Ülkemizde uzun y›llar önce bu alandaki geliflmenin önünü açacak yasal dü-
zenlemeler yap›lm›fl; planlama ve uygulama çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve Türkiye bugün Akdeniz çana¤›nda
marina iflletmecili¤i alan›nda hem say›sal hem de nitelik olarak önem tafl›yan bir ülke konumuna ulaflm›fl-
t›r. 

Mensubu oldu¤umuz Çelebi Holding, denizcilik sektöründeki bu geliflimi ve ihtiyaçlar› fark ederek, 50
y›ld›r ödün vermedi¤i kaliteli hizmet anlay›fl›n› ve ifl tecrübesini 2007 y›l›nda denizcilik alan›na tafl›d›, ve bu
sektörde de geliflmeyi ve büyümeyi hedefledi. 

Çelebi Holding’in içinde bulundu¤u alanlarda göstermifl oldu¤u örnek giriflimcili¤i Marina iflletmecili¤i
alan›nda da gösterecek ve planlam›fl oldu¤u yat›r›mlar›n gerçekleflmesiyle, 235 deniz ve 150 kara yat kapa-
siteli Çelebi Antalya Marina’y› bölgenin en güvenli, en tercih edilen marinas› olmak konumuna getirecektir.
Çelebi bugün kanatl› logosuna, yelkenli Çelebi Marina logosunu da ekleyerek yoluna devam etmektedir. Di-
le¤imiz; Çelebi’nin ikinci 50 y›lda yeni alanlara yelken açarak baflar›lar›na baflar› katmas›d›r.   

Çelebi Marina Antalya ekibi olarak, tüm Çelebi çal›flanlar›na yeni y›lda sa¤l›k ve mutluluk dilerken diyo-
ruz ki;

Bereketiniz bol olsun, yelkenleriniz rüzgarla dolsun. Pruvan›z neta, 50. kurulufl y›l›n›z kutlu olsun. Allah
selamet versin.. Vira bismillah..!

Sevgi ve sayg›lar›mla, 

17ocak 2008

Bereketiniz bol olsun,
yelkenleriniz 
rüzgarla dolsun

Artun Ertem
Çelebi Marina ve Yat ‹flletmecili¤i

Marina Müdürü



Farkl› sektörlerde hizmet veren Çele-
bi flirketlerinin kurumsal bir çat› al-
t›nda toplanmas› amac›yla Çelebi
Holding kuruldu.

Yer Hizmetleri Yönetmeli¤i'nin de-
¤iflmesi ile birlikte, 1991’e kadar sa-
dece tarifeli sefer yapan havayollar›-
na hizmet veren Çelebi, charter
uçufllar› dahil olmak üzere tüm uçufl
tiplerine hizmet vermeye bafllad›.
Dalaman ‹stasyonu aç›ld›. Hizmet su-
nulan ilk müflteriler Hapag Lloyd,
Martinair ve Britannia charter hava-
yollar› oldu. 

Adana fiakirpafla Havaalan›'nda hiz-
mete baflland›. Çelebi Holding’in g›da sektöründeki

ilk giriflimi olan roast-beef restoran
zinciri Arby’s Türkiye’de kuruldu.

Dünyan›n üç büyük pizza zincirinden
biri olan Little Caesars’›n ilk restoran›
‹stanbul’da faaliyete geçti. 
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Türkiye'nin ilk özel yer hizmetleri flir-
keti olan Çelebi Hava Servisi, Ankara
Esenbo¤a Havaalan›’nda kuruldu. ‹lk
hizmet, Iran Air ve Sabena Belgian
Airlines’a verildi.

Çelebi Hava Servisi'nin ‹stanbul fiu-
besi hizmete girdi. Ayn› y›l Ankara
Esenbo¤a Havaalan›'nda Swissair'e
hizmet verilmeye baflland›. Seyahat acenteli¤i faaliyetlerinde

bulunmak üzere Çelebi Turizm ku-
ruldu.

Tafl›mac›l›k ve filo araç kiralama hiz-
metleri sunan Çe-Tur kuruldu.

1974

Antalya ‹stasyonu aç›ld› ve ilk hizmet
Lufthansa’ya verildi. 

Çelebi Hava Servisi Genel Müdürlü¤ü
‹stanbul’a tafl›nd›. Austrian Airlines ve
British Airways’e ramp ve trafik hiz-
metleri verilmeye baflland›.

‹stanbul’da Lufthansa Havayollar›'na
hizmet verilmeye baflland›. Lufthan-
sa’n›n Çelebi Hava Servisi A.fi.'ni terci-
hi, fiirket tarihinde çok önemli bir dö-
nemeç oldu¤u gibi, di¤er havayolu flir-
ketleri için de referans niteli¤i tafl›d›. 

Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin ‹zmir Çi¤-
li Havaalan› fiubesi aç›larak, Lufthan-
sa'ya hizmet vermeye bafllad›. 

1969

1975

1984
1986

1990 1991

1993 1995
1996

1996

958’den 2008’e

1973

kilometre tafllar›m›z
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Havaalanlar›nda uçak özel güvenlik
ve gözetim-denetim faaliyetlerinde
bulunmak üzere Çelebi Güvenlik ku-
ruldu. Milas Bodrum ‹stasyonu aç›ld›, Avru-

pa'dan Türkiye’ye sefer yapan yaban-
c› charter havayolu flirketleri ile yerli
charter havayolu flirketlerine hizmet
verilmeye baflland›.

Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› envante-
rinde bulunan havaalanlar›ndan, Çor-
lu Havaalan›'nda hizmete baflland›. 

Dalaman, Bodrum, ‹zmir, Ankara ve
Antalya ‹stasyon’lar›nda da AHS 1000
kalite sisteminin kurulumu gerçek-
lefltirildi. 

‹spanyol FCC Aqua y Entorno Urba-
no, S.A. ile 1 Temmuz 2002 tarihinde
stratejik iflbirli¤i ve ortak geliflim an-
laflmas› imzaland›. Bursa Yeniflehir
Havaalan›’nda hizmete baflland›.

TUV-Rheinland firmas› taraf›ndan ya-
p›lan denetleme sonucu ISO
9001:2000 Belgesi al›nd›. ‹stanbul
Atatürk Havaliman›’nda Çelebi Kargo
Antrepo hizmete girdi. Diyarbak›r, Er-
zurum, Kayseri, Samsun ve Trabzon
Havaalanlar›nda hizmet verilmeye
baflland›. DHM‹’nin Antalya Havali-
man› 2. D›fl Hatlar Terminal Binas›n›n
“yap-ifllet-devret” modeli ile yapt›r›l-
mas› ihalesi kazan›ld›. 

May›s ay›nda %50 ortakl›kla Antalya
2. D›fl Hatlar Terminalinin inflaat›na
baflland›.

Antalya 2. D›fl Hatlar Terminali’nin in-
flaat› tamamlanarak 7 Nisan 2005’te
hizmete aç›ld›. Yeni bir antrepo daha
hizmete girdi, üçüncüsünün yat›r›m›-
na baflland›. Dört ilde daha ihale ka-
zan›larak THY’ye toplam 11 ilde hiz-
met verilmeye baflland›. 

‹stanbul’da gerçeklefl-
tirilen AG‹T zirvesinde,
devlet baflkanlar› dü-
zeyinde VIP hizmeti
verildi.

ÇHS, ba¤›ms›z handling kurulufllar›-
n›n oluflturdu¤u AVIANCE grubunda
kurucu üye olarak yer ald›. ‹stanbul
‹stasyonu’nda AHS 1000 kalite siste-
mi kuruldu.

Tokat, Isparta ve Mardin ‹stasyonlar›
aç›larak istasyon say›s› 21’e ulaflt›.
Budapeflte Ferihegy Uluslararas› Ha-
vaalan›’n›n yer hizmetleri ihalesi ka-
zan›ld›. ÇHS’nin %6’l›k hissesi yabanc›
yat›r›mc›lara sat›ld›.

Çelebi Holding aç›lan ihaleyi kazana-
rak Antalya Liman›’n›n 22 y›ll›k ifllet-
me hakk›n› ald›.

Budapeflte Ferihegy Uluslararas› Ha-
vaalan›’nda yer hizmetleri verilmeye
baflland›. Çelebi Grubu Antalya Liman› içinde

yer alan marinan›n iflletmesini dev-
rald›. 

11997 1998 1999

2000

1997

2001
2002 2003

2004
2005

2006

2006

2007
2007

19ocak 2008



ÇELEB‹’N‹N KURULDU⁄U 
1 fiUBAT 1958’DE ‹SE…

20

›l 1958. Yer hizmetlerinin belli bir tan›m› yoktu o
dönemde. Her havayolu flirketi, indi¤i havalima-
n›nda bir anlamda kendi bafl›n›n çaresine bak›-

yordu demek abart› say›lmazd›. Türk Hava Yollar› 31
uçakl›k bir filoya sahipti. Türkiye’de sadece Yeflilköy,
Esenbo¤a, Adana, Trabzon, Diyarbak›r, Malatya, Sivas,
Elaz›¤ ve Van Havaalanlar› vard›. Tabii askeri havaliman-
lar›n›n d›fl›nda. Çelebi’den bir buçuk ay sonra, 17 Mart
1958’de, % 96.2’si Türk Hava Yollar›’na ait olan Uçak Ser-
visi A.fi (USAfi) kuruldu.

Uça¤a binmenin ayr›cal›k oldu¤u, gökyüzünde uçak
görmenin heyecan yaratt›¤› y›llard›. Erkek çocuklar›n pi-
lot, k›zlar›n ise hostes olmay› hayal etti¤i bir dönemdi.

araflt›rma

Sivil Havac›l›k
aç›s›ndan bu
denli belirsiz ve
karmafl›k bir or-
tamda yer hiz-
meti sunan bir
flirket kurmak ancak
Çelebi’nin kurucusu Ali Cavit Çelebio¤-
lu gibi; havac›l›¤a afl›k ve pilotluk deneyimine sahip, asker
kökenli bir giriflimciyle mümkün olabilirdi.

Evet, Çelebi'nin kuruldu¤u gün ve Çelebi'nin kuruldu-
¤u sene içerisinde Türk bas›n›nda yer alan haberlere hep
birlikte bir göz atal›m.

Y

Kurulufl günümüzde, kuruldu¤umuz senede;

1958’DE DÜNYA 
NELER YAfiADI?

● ‹lk Amerikan suni peyki f›rlat›ld›. ‘Kaflif ‘
13.5 kg olup, dünya etraf›n› 113 dakikada
dolaflacak. 

● M›s›r ile Suriye birleflti. 

● Lig lideri Galatasaray Beykoz’u 1-0 yen-
di. 

● ‹stanbul Belediyesi’nin bütçesi, 442 mil-
yon lira olarak kabul edildi. 

● Çanakkale Abidesi’nin yap›m› için, Oto-
mobil Parça ‹thalatç›lar› ve ‹malatç›lar›
10.000 lira ile en yüksek ba¤›fl› yapt›. 

● Terkos’a 20 kurufl zam yap›ld›. 

● New York’ta Türk Modas› sergilendi. 

● Ankaral› gençlerin K›br›s yürüyüflünü

polis da¤›tt›. ‹ngiltere K›br›s’›n taksimine
yanaflt›¤›n›, D›fl ‹flleri Bakan›m›zla yap›lan
görüflmede ortaya koydu. 

● Belediye Baflkanl›¤›, taflradan ‹stanbul’a
gelenlere “fiehir Temizli¤i” konusunda
ikazda bulunma karar› ald›. 



2 Temmuz 
Ankara’da benzin vesikaya ba¤land›.

28 Temmuz 
Federal Almanya, Türkiye’ye 50

milyon dolar kredi vermeyi kabul etti.
4 A¤ustos 

1 Amerikan Dolar›, 9.45 lira.
15 A¤ustos 

Lüks eflya ithali yasakland›.
23 A¤ustos

Yeni istikrar program›: Deva-
lüasyon % 321.

‹stanbul’da 50 y›ld›r görül-
meyen s›cakl›k: 41 derece.

11 Eylül 
Sirkeci-Florya aras›ndaki tarihi surlar›n restorasyonu-

na 80 milyar lira harcanacak.
‹TÜ’de ö¤renciler, yemek ücretlerine yap›lan

zamm› protesto amac›yla yemek
boykotu yapt›lar.

11 Ekim
ABD, Ay’a ilk uyduyu gönder-

di.
16 Ekim 

Millet Partisi ile Köylü Partisi bir-
leflti.

16 Kas›m 
Soprano Leyla Gencer, Washing-

ton’daki Türk Büyükelçili¤i’nde bir resi-
tal verdi.    

17 Kas›m
Erzurum Atatürk Üniversitesi aç›ld›.

23 Kas›m 
Maliye Bakan›, Türkiye’nin d›fl borcu-

nun 680 milyon dolar oldu¤unu aç›kla-
d›.
2 Aral›k 

Türk Eczac›lar Birli¤i Baflkan› Prof.
Salahattin Tandal, 200 ilçede ve Hak-
kari’de eczane bulunmad›¤›n› aç›kla-
d›.
4 Aral›k

Sanatç›lar›n tekel maddelerine
ve flekere yap›lan zamlarla ilgili es-
pri yapmalar› yasakland›.
22 Aral›k 

Tekstil sanayi, büyük bir krize
girdi.
29 Aral›k 

K›br›s için, Türkiye-Yunanis-
tan görüflmeleri bafllad›. 
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5 Ocak
Fenerbahçe ve Galatasaray

aras›nda yap›lan lig karfl›laflmas›n› 47
bin 193 lira 50 kurufl duhuliye ücreti
ödeyerek, 26 bin 787 kifli seyretti.
Maç›n sonucu: 1-1.
10 fiubat 

‹stanbul Belediye Reisi Mümtaz Tahran
gece klüplerinde striptiz yap›lmas›n› yasak-
lad›.
21 fiubat 

100 dirhem ekmek, bir dilim bal›k; yani
bal›k ekmek 35 kurufl
14 Mart 

‹ran fiah› R›za Pehlevi, Kraliçe Süreyya’dan
bofland›.
17 Mart 

D›fliflleri Bakan› Fatin Rüfltü Zorlu, Türki-
ye’nin Ortak Pazar’a kat›laca¤›n› söyledi.
1 Nisan 

K›br›s’ta EOKA’c›lar savafl ilan etti.
10 Nisan

‹stanbul Belediyesi’nin ald›¤› yeni ka-
rarla, hamamlarda bir saatten fazla kal›n-
mayacak.
25 Nisan 

Alt›n fiyatlar› yükseldi. 134 lira olan
Cumhuriyet alt›n›, 151 liraya ç›kt›.
9 May›s 

Üniversitelerin flört konusunda
yapaca¤› tart›flmaya, ‹stanbul Valili-
¤ince izin verilmedi.
11 May›s 

Heybeliada vapuru yand›.
16 May›s 

Adnan Saygun, Londra’da Jean Sibe-
lius Ödülü’nü ald›.
28 May›s

Bas›n suçlar›n›n aff›na iliflkin yasa
tasar›s› TBMM’de reddedildi.
29 May›s 

Restore edilen Rumelihisar›, Cum-
hurbaflkan› Bayar ve Baflbakan Mende-
res’in kat›l›m›yla düzenlenen törenle
aç›ld›.
2 Haziran

Kömüre ve Sümerbank ürünlerine
zam yap›ld›.
12 Haziran

Ankara’daki K›br›s mitingine 150 bin ki-
fli kat›ld›.
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makale

ÇELEB‹

Ahmet ‹nam

Çelebi, tarihsel, kültürel ça¤r›fl›mlar› yo¤un olan

bir sözcük. Ça¤›m›n insanlar›n› tan›mada, belli özel-

likleri olan bir grup insana “çelebi” sözünü yak›flt›r-

maktan çekinmiyorum. Garipler ve mahzunlar›n ya-

n›nda yer al›rlar. Garipler kadar yaln›z, mahzunlar

kadar yo¤un hüzün yaflayan insanlardan de¤ildirler.

Çelebilerin dikkat çekici özelliklerinden biri içtenli-

¤idir. ‹nsanlara güvenmesi. “‹nsan s›cakl›¤›” ile dolu

olmas›. ‹yimserli¤i. ‹yimserli¤i elbette, bilgi ve zeka

eksikli¤inden kaynaklanmaz, kaba ve duyars›z bir

insan de¤ildir çelebi. Eksikliklerin, sorunlar›n, ye-

tersizliklerin, periflanl›¤›n, dünyan›n gidiflindeki

haks›zl›¤›n fark›ndad›r. Derinden derine duydu¤u

ac›, ruhunun “çok diplerinde” yaflan›r. Çelebiyi hep

gülümserken görürsünüz. Gülümsemesi yüzüne ya-

p›flt›r›lm›fl bir yama gibi durmaz. Çekti¤i ac›lar, ya-

flam karfl›s›ndaki duyars›zl›¤›ndan gelir. Ac›lar› onu

güzellefltirmifl, sevimli k›lm›flt›r. 

Bir anlam›yla “ac›lar›n çocu¤u”dur çelebi, oysa

ac›dan hiç söz etmez. Ac› çekmekten övünen, karam-

sarl›k, as›k yüzlülük, sald›rganl›k flampiyonu “entel-

lere” hiç benzemez. Ac›n›n flirin k›ld›¤› bu sevimli in-

san uzat›verir avucunu avucunuza, tutmazsan›z k›z-

maz; anlar, geri çeker. Sald›rganl›k duygular›n› mi-

zah›n, sporun, dans›n, müzi¤in yo¤unlu¤unda erite-

bilmifltir.
Öfkelenmez, h›nç duymaz. ‹ntikam duygular› ta-

fl›maz. 
Kendinden memnundur. Neden? Çelebi yaflam

enerjisini nereden al›r? ‹nsan sevgisinden. Nas›l olup

da insanlar› sevebilmektedir? Kendini sevebildi¤i

için. Peki, neden kendini sevebiliyor? Çünkü güvene-

biliyor. ‹nanabiliyor. Ba¤lanabiliyor. ‹nsanlara, ge-

lece¤e, kendisine güvenin ard›nda ne var? Hiç düfl k›-

r›kl›¤›na u¤ram›yor mu? U¤ramaz olur mu? Bu den-

li duyarl› bir insan›n ba¤lan›p, kendini duygular›na,

düflüncelerine, inançlar›na, sevdiklerine, söz verdik-

lerine adayabilen insan›n s›k s›k umutsuzluklara dü-

flebildi¤ini, beklentilerinin gerçekleflmedi¤ini göz-

lemleyebilirsiniz. Çelebi, bunca s›k›nt›ya, çileye kat-

lanmay› bilendir. Neden? S›k›nt›lardan kaçmad›¤›,

onlar› kabul etti¤i için. Yitirdiklerini görür, karfl›la-

fl›r onlarla. Çaresizlikleriyle muhabbete geçebilir:

“Elbette, ben buyum. Art›lar›m ve eksiklerimle böyle

biriyim ben. Böyle biri olarak yaflayaca¤›m. Böyle

biri olarak da gökyüzünün alt›nda yeryüzünün üs-

tündeyim. Ac›lar›m› bir paratoner gibi çeker, gökyü-

züyle yeryüzü aras›nda bir köprü oldu¤umu duya-

r›m. Ac›lar›m yaln›z bana özgü de¤ildir. Di¤er in-

sanlarla birlikte yafl›yorum. Ac›lar›m beni güzellefl-

tirmek, olgunlaflt›rmak, beni yaflad›¤›m dünyada öte-

ki insanlara karfl› daha sorumlu k›lmak içindir. Bir

anlam› vard›r bafl›ma gelenlerin. ‹nsanlara daha ya-

rarl› olmak, daha güzel duygular›n kurulmas› için

çekilen bu çileler. Benim ve insanl›¤›n çektikleri da-

ha güzel bir dünyay› oluflturmak için ad›mlard›r. Ki-

flisel varl›¤›m›n bu evrenin bütünlü¤ü içinde kendi

bafl›na bir anlam› yoktur, ben herkes içinim. Ac›la-

r›m insanl›¤a arma¤an olsun.”

Çelebi, kendi varl›¤›n›n bir “aflama” oldu¤unu

düflünür. Geliflmeye, elefltiriye aç›k ruhu ile günlük

dünya içinde, günlük dünyan›n uza¤›ndad›r. Top-

lumsal iliflkileri baflarabildi¤i için siyasal, yönetim-

sel roller alabilir. ‹lkelerini içsellefltirdi¤i için, ikide

bir insanlar›n yüzüne vurmaz. “Adalet, insan hakla-

r›, demokrasi, yüksek etik de¤erler, sanat, edebiyat,

felsefe” gibi kavramlar› kullanmay› pek sevmez. Ya-

flar ve örnek olur insanlara.

Dünya görüflünü ve inançlar›n› da insanlar›n yü-

züne tokat gibi vurmay› sevmez. Çelebi’nin siyasal

görüfllerini ancak eylemlerinden ç›karabilirsiniz.

Çal›flmay› sever. Sevmeyi sever. 

H›nz›rlardan fark›, sorgulamay› fazlaca sevme-

yiflidir. Sorgulaman›n, irdelemenin, olur olmaz elefl-

tirinin insan› gelifltiremeyece¤ini düflünür. Çelebi,

elefltirilerini dolayl› olarak yapar, sat›r aralar›nda

anlat›r.
Gelecek korkum azal›yor, çelebilere rastlad›kça.         



27 Kas›m 2007 tarihinde özel bir uçuflla ‹zmir'i ziyarete giden Galler
Prensi Prens Charles ve beraberindeki kalabal›k heyet yaklafl›k alt›

saat burada kald›ktan sonra, Adnan Menderes Havaliman›’ndan Anka-
ra'ya uçtu. 

Prens Charles’›n ziyareti s›ras›nda yer hizmetlerini Çelebi Hava Ser-
visi ‹zmir ‹stasyonu verdi. Hizmetin tüm süreçlerini, VIP uçufl statüsün-
de ve eksiksiz gerçeklefltiren Çelebi ‹zmir personeli baflar›l› hiz-
metleriyle takdir toplarken, ‹zmir Havaliman›’ndaki tüm mülki
amirlik ve VIP protokolü uça¤›n gelifl ve gidiflinde haz›r bulundu. 

‹zmer’den Ankara’ya uçan Prens Charles’›n Esenbo¤a Havali-
man›n’daki yer hizmetleri de ÇHS Ankara ekibi taraf›ndan bafla-
r›yla gerçeklefltirildi. 

haberler
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Suudi Arabistan Kral› Abdullah’›n Ankara ziyaretinde
ÇHS ve Çe-Tur’dan baflar›l› hizmetler 

Suudi Arabistan Kral› Abdullah Bin Abdülaziz El-Su-
ud, Avrupa ülkelerine yapt›¤› ziyaretler çerçeve-

sinde ‹ngiltere, ‹talya, Vatikan ve Almanya'dan sonra
Türkiye'ye geldi. Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'ün res-
mi davetlisi olarak gelen Kral Abdullah’›n, özel uça¤›
9 Kas›m’da Ankara Esenbo¤a Havaalan›'na indi. 

Yer hizmetlerini Çelebi Hava Servisi Ankara ‹stas-
yonu’nun sundu¤u uçaktan, k›rm›z› hal› serilen Çele-
bi merdiveni ile inen Kral'›, Cumhurbaflkan› Gül, D›flifl-
leri Bakan› Ali Babacan, Ankara
Valisi Kemal Önal ve di¤er pro-
tokol yetkilileri karfl›lad›. Yakla-
fl›k 400 kiflilik, kalabal›k bir he-
yetle ve toplam 10 uçakla An-
kara'ya gelen Kral Abdullah’›n
ziyareti için havaalan›nda yo-
¤un güvenlik önlemleri al›nd›. 

Türkiye ziyaretinin, bölge-
sel sorunlarda görüfl al›fl veri-
flinde bulunulmas›na imkan
verece¤inin ve iki ülke aras›n-
daki iliflkilerin güçlendirilmesine katk› sa¤layaca¤›n›n
düflünüldü¤ü Suudi Arabistan Kral› Abdullah, Cum-
hurbaflkan› Gül ile birlikte aprona getirilen limuzine
binerek Çankaya Köflkü'ne hareket etti. Kral Abdul-
lah’›n yan›nda getirdi¤i çok say›daki eflya ve bagajlar›
tafl›yan ayr› bir uçak, Esenbo¤a Havaliman›’na iner-
ken, bunlar›n tafl›nmas› için toplam 40 adet kamyon
ve kamyonet aprona al›nd›.

Kral Abdullah ve beraberindeki heyet için Çe-Tur

Çelebi Turizm de hem
Kral’›n delegasyonu hem
de kabin ekiplerine toplam
42 araçla hizmet verdi.
Karfl›lamada ve u¤urlama-
da, Platinum Service’den
hizmet almay› tercih eden
heyet için, Çe-Tur’dan top-

lam 60 sürücü ve yedi Platinum Service hostesi orga-
nizasyonda görev ald›. Al›nan talep do¤rultusunda,
Platinum Service araçlar› birebir uçak alt›ndan tafl›ma
yaparken, Kral’›n heyetine transfer ve Platinum Servi-
ce’in yan› s›ra kald›klar› otelde kurulan bir masa ile
destek hizmetleri de verildi.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'ün, Devlet fieref
Madalyas› sundu¤u Kral Abdullah 10 Kas›m’da Anka-
ra’dan ayr›ld›.

Galler Prensi Charles’›n uça¤›, 
Çelebi’den hizmet ald›
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Budapeflte Ferihegy Havaliman›’nda Çelebi kalitesini
tercih eden Ryanair, Çelebi’nin Macaristan’daki müfl-

terileri aras›na kat›ld›.
Avrupa’n›n önde gelen low-cost (düflük-maliyetli) ha-

vayollar›ndan biri olan Ryanair Havayollar›, Budapeflte
seferlerini bafllatt›. Budapeflte’den Brehme, Bristol, Dub-
lin, Frankfurt, Glasgow, ve Liverpool’a aktarmas›z uçufl-
lar gerçeklefltirecek olan Ryanair’›n, k›fl aylar›nda günlük
dört uçuflla bafllayan sefer say›s›n›  yaz aylar›nda art›rma-
s› bekleniyor.

Little Caesars lezzeti, 
yeni Adana Restoran›yla
büyümeye devam ediyor

Benzersiz lezzeti ve üstün hizmet kalitesi ile ken-
di fanatiklerini yaratan Little Caesars, Adana

Seyhan’da, Turgut Özal Bulvar› üzerinde açt›¤› 22.
restoran› ile büyümeye son sürat devam ediyor.

Güzelyal›, Kurttepe, Mahves›¤maz, Yeni Baraj,
Adnan Menderes Bulvar›, Süleyman Demirel Bulva-
r› ve Türkmen Bafl› Bulvarlar› bölgelerindeki pizza
severlere, Little Caesars lezzetlerini tafl›yacak olan
LC Adana Restoran›, flimdiden gördü¤ü yo¤un ilgi
ile Adanal›lar›n da vazgeçilmez tercihleri aras›nda
yerini alaca¤›n› gösterdi.  

Çelebi “Türkiye’nin en
büyük 500 özel flirketi”

aras›nda

Finans dünyas›n›n en prestijli yay›nlar›n›n bafl›nda yer
alan Capital Dergisi, 1997 y›l›ndan bu yana her y›l ba-

¤›ms›z bir denetim kuruluflunun yap›lan çal›flmalara iflti-
raki ile "Türkiye’nin en büyük 500 özel flirketini"ni seçip
yay›nl›yor. 

2007 y›l›nda bu çal›flmalar›na Deloitte & Touche’›n
destek verdi¤i Capital Dergisi; ‘istatistiklerin Türkiye’deki
irili ufakl› firma say›s›n›n 700 bine ulaflt›¤›n› gösterdi¤ini
ve de bunlardan yaln›z 500'ünün Devler Ligi’ne girebildi-
¤ini belirtiyor. Capital, yap›lan araflt›rman›n bütün ifl
alanlar›n› kapsamas› nedeni ile Türkiye’yi daha iyi temsil
etti¤ini söylüyor.

Bu kriterler çerçevesinde gerçeklefltirilen araflt›rmaya
göre, Capital’in A¤ustos ay› say›s›nda yay›nlanan "Türki-
ye’nin en büyük 500 özel flirketi" s›ralamas›nda Çelebi
Hava Servisi 256. s›raya yerleflti. 700 bin flirket aras›ndan
s›yr›larak listede yerini alan Çelebi, sektördeki rakiplerini
de geride b›rakm›fl oldu.

Ryanair Havayollar›, Çelebi
Macaristan’›n müflterileri
aras›na kat›ld›

Çelebi Güvenlik, toplumun her kesimine yönelik olarak
sunmaya bafllad›¤›, ve ihtiyaç hisseden her bireye ki-

flisel koruma sa¤lad›¤›, Yak›n Koruma Güvenlik hizmetle-
rinde de iddial› oldu¤unu gösterdi. Kiflilerin çevresel et-
kenlere karfl› ald›¤› riski azaltmay› da içeren Yak›n Koru-
ma Güvenlik hizmetleri ile, özellikle sahip olduklar› ma-
kam, servet, ün gibi nedenlerle daha fazla güvenlik riski
alt›nda olan toplumun baz› bireylerinin korumas›n› ger-
çeklefltiren Çelebi Güvenlik, hizmet sundu¤u sektörde
girdi¤i bu yeni alanda da Çelebi kalitesi ve ilkeleri ile fark
yaratt›. Çelebi Güvenlik, yak›n koruma tecrübesine sahip

uzman kadrosuyla
bu konuda duyulan
ihtiyac› karfl›lamak
üzere hizmet verme-
ye bafllad›. Çelebi’nin
sundu¤u güvenlik
hizmetleri aras›nda
‘Yak›n Koruma Gü-
venlik ve Z›rhl› Araç
Hizmet Paketi’ ben-
zeri paketleme seçe-
nekleri de mevcut. 

Çelebi Güvenlik, Yak›n
Koruma Güvenlik 
hizmetlerinde de iddial›
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Thomas Cook Havayollar› Havaalan› Müdü-
rü Chris Stenhouse taraf›ndan verilen

performans geribildiriminde Çelebi Hava
Servisi Antalya, Bodrum, Dalaman ve ‹zmir
‹stasyonlar› Temmuz ay› istatistikleri yer al-
d›.

Chris Stenhouse, tüm Temmuz ay› bo-
yunca, toplam 146 uçuflta, yer hizmetleri
kaynakl› hiçbir gecikmenin yaflanmad›¤›n›
bildirmekten duydu¤u gururu ifade ederken,
bu muhteflem sonuçlar›n yan› s›ra baz› uçufl-
larda gerçekleflen erken kalk›fl baflar›s›ndan
da duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Çele-
bi Hava Servisi ve Steelbird’ün ilgili tüm is-
tasyon ve ekiplerine, süregelen iflbirlikleri
için teflekkür eden Thomas Cook, al›nan hiz-
metin kalitesi sayesinde Türkiye’deki gelir
oranlar›n›n da flimdiye dek ulaflt›¤› en yük-
sek seviyede oldu¤unu bildirdi. 

Çelebi ‹zmir ‹stasyonu’nun Temmuz ay›
boyunca mükemmel bir operasyon ortaya
koydu¤unu belirten Chris Stenhouse, Antal-
ya ekibinin de operasyonlar›n›n hacmi bak›-
m›ndan elde etti¤i sonuçlar›n özellikle
önemli ve baflar›l› oldu¤unu ifade etti. Bod-
rum’un hala ’41 dakika’ ile Thomas Cook’un
Türkiye rekorunu elinde bulundurdu¤unu
söyleyen Havaalan› Müdürü, en genifl ha-
cimde hizmet veren ÇHS Dalaman ‹stasyonu
istatistiklerinin de, odak noktalar›n›n erken
kalk›fl ve gelirlerinin de rekor seviyede oldu¤unu göster-
di¤ini söyledi.

Thomas Cook’tan al›nan bu övgü dolu geribildirimi,

ilgili ‹stasyon Baflmüdürleri ve ekipleri ile paylaflan ÇHS
Genel Müdür Yard›mc›s› Talha Göksel de performansla-
r›ndan ötürü tüm personeli kutlayarak, baflar›lar›n›n se-
zon sonuna dek devam etmesin diledi.

Thomas Cook’tan Çelebi ‹stasyonlar›’na 
övgü dolu geribildirim

Fransa Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy’nin Maca-
ristan ziyaretinde, özel uça¤›na Çelebi Ground

Handling Hungary hizmet verdi. 
Cumhurbaflkan› Sarkozy’nin, 14 Eylül 2007 tari-

hinde Budapeflte Ferihegy Uluslararas› Havaliman›’na
inen uça¤›na yer hizmetleri sunan Çelebi Macaristan
personeli, baflar›l› operasyonlar› ile de övgü toplad›.

Çelebi Macaristan
ekibinden, Sarkozy’nin
uça¤›na baflar›l› hizmet
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Türkiye'nin adayl›k statüsünün teyit edildi¤i 1999
Helsinki Zirvesi’nden bu yana, her  dönem bafl-

kanl›¤› s›ras›nda bir kez düzenlenen, Türkiye-AB
Troykas› D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s› kapsam›nda
Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Ankara Esenbo¤a
Havaalan›’na inen AB Dönem Baflkan› ve Almanya
D›fliflleri Bakan› Frank Walter Steinmeier, bir sonra-
ki Dönem Baflkan› Portekiz'in D›fliflleri ve ‹flbirli¤in-
den Sorumlu Devlet Bakan› Joao Cravinho ve AB
Komisyonu’nun genifllemeden sorumlu üyesi Olli
Rehn’in uçaklar›na Çelebi Hava Servisi Ankara ‹stas-
yonu hizmet verdi.

Türkiye'deki reform çal›flmalar›n›n, kat›l›m süre-
cindeki konularla güncel, uluslararas› ve bölgesel
siyasi geliflmelerin de¤erlendirildi¤i Troyka Toplan-
t›s›’nda, Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci Ali Baba-
can, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Bafl-
kan› Marc Pierini ile D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n yetkilile-
ri de yer ald›. Çelebi Hava Servisi Ankara ‹stasyonu,
üst düzey yetkililerin kat›l›m›yla gerçekleflen bu
önemli toplant› için Esenbo¤a Havaalan›’na inen
uçaklara sundu¤u baflar›l› yer hizmetleri ile takdir
toplad›. 

2007 y›l› Ocak ay›nda, Devlet Hava Meydanlar› ‹fllet-
mesi ile iflbirli¤ini bafllatan ve DHM‹ ‹stanbul ve Dala-

man personeline tafl›mac›l›k hizmetleri sunan Çe-Tur,
sa¤lanan mutabakat çerçevesinde ‹stanbul Atatürk Ha-
valiman› apron içersinde ring servis hizmeti vermeye
bafllad›. 

DHM‹ ile sürdürdü¤ü iflbirli¤ini her geçen gün büyü-
ten Çe-Tur Çelebi Turizm’in araçlar›, Atatürk Havaliman›
apronunda Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Devlet Hava
Meydanlar› ‹flletmesi’ne ba¤l› birimlere hizmet sunuyor.

Çe-Tur Celebi Turizm’den,
Atatürk Havaliman›
apronunda ring servisi

Çelebi Güvenlik’in 2008 y›l› hedefleri aras›nda yer alan
OHSAS18001 Sertifikasyon çal›flmalar› çerçevesinde

iflletme müdürü, departman müdürleri, departman flef-
leri, iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu üyelerinin kat›l›m›yla
OHSAS 18001 E¤itimi düzenlendi. Sertifikasyon süreci-
nin sa¤lam bir temele oturtulmas› anlay›fl› ile gerçeklefl-
tirilen e¤itim sonras›nda, tüm kat›l›mc›lar sertifikaland›-
r›ld›.

Çelebi Güvenlik’te ISG
çal›flmalar› h›z kazand›

ÇHS Ankara 
‹stasyonu’ndan Troyka
Toplant›s›’nda baflar›l›

yer hizmetleri

Çe-Tur Motosiklet Filosu
Ankara ve ‹zmir’de 

hizmete bafllad›

1999 y›l›nda sunmaya bafllad›¤› hizmetlerle, Tür-
kiye’de ‘Operasyonel Motosiklet Kiralama’ hiz-

metinin kurucusu olan ve sektöründe rakipsiz hiz-
met veren Çe-Tur Çelebi Turizm, A¤ustos ay› itiba-
riyle ‹zmir, ve Eylül ay› itibariyle de Ankara'da mo-
tosiklet filo kiralama hizmetlerini bafllatt›.

Türkiye'nin en büyük motosiklet filosuna sahip
olan Çe-Tur, bu at›l›m› ile hem yerel hem de ulusal
fast food markalar›n›n ‹zmir ve Ankara gereksinim-
lerini karfl›lamay› hedefliyor. Hizmetlerine h›z kes-
meden devam eden Çe-Tur Motosiklet Departman›
gelecek dönemlerde servis a¤›n› di¤er illeri de kap-
sayacak flekilde geniflletmeyi ve ulusal çapta bir
hizmet a¤› oluflturmay› hedefliyor.
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Çelebi Hava Servisi, Lufthanda Havayollar›’n›n 22
Haziran’da ‹stanbul’da gerçeklefltirdi¤i y›ll›k ‘Pazar

Konferans›’na kat›ld›. Yer hizmetlerinin, operasyon
kalitesini art›rmak, müflteri memnuniyetini sa¤lamak
ve rakipleri ile fark yaratmak ad›na en önemli servis
alanlar›ndan biri oldu¤u nokta-
s›ndan hareketle gerçeklefltirilen
Lufthansa Konferans›’nda, strate-
jik partner olarak beraber hareket
etmek, fikir ve tecrübe al›flveriflin-
de bulunmak ad›na en uygun ze-
min sa¤lan›rken gelecek dönem
planlar› üzerine de farkl› bafll›klar-
da tart›flmalar yer ald›. 

Konferans süresince, yer hiz-
metleri çal›fltaylar›na da kat›lma
f›rsat› elde eden Müflteri ‹liflkileri
Müdürü Bilgi Bayram, Yolcu Hizmetleri Müdürü Murat
Demirbilek, Kalite Müdürü Özlem Tün Saka ve Kalite
Uzman› Ulafl Menkü; “Hizmet Mükemmelli¤i” ve “Gele-
cek Bilgi ve Ö¤renme Sistemleri” konulu çal›fltaylarda
Lufthansa ile iflbirliklerini gelifltirmenin yan› s›ra ilginç
tart›flmalarda farkl› öneri ve teklifleri de¤erlendirme
flans›na sahip oldu.

Konferans’ta yer alan konulardan biri olan ‘EMPO-
WER Projesi’ (eeb tabanl› e¤itim / e-ö¤renme projesi)
‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’da pilot kullan›ma geçti. Her

istasyona, sadece bu projede
kullan›lmak üzere sa¤lanan di-
züstü bilgisayarlar›n yan› s›ra
Empower e-ö¤retim köfleleri ve
odalar› oluflturuldu.

Lufthansa Havayollar›’n›n
e¤itim sorumlusu ‹nci Beceren,
‘2008’in onlar için çok önemli
bir y›l oldu¤unu’ ve ‘pilot seçi-
len istasyonlarda her persone-

lin internet eriflmi oldu¤u sürece, istedi¤i zaman ken-
disine özel e¤itim imzas›yla ‘www.lh-handlinga-
gent.com’ sayfas› üzerinden uygulamalar› tek bafl›na
yapabilece¤ini’ belirtti. Süreleri de¤iflen derslerin, ge-
rekti¤inde kaydedilerek daha sonra da devam edilebil-
di¤ini söyleyen ‹nci Beceren, aralar›nda check-in, co¤-
rafya, vizeler, harekat, bagaj, günlük güncellenen bil-
giler vb. pek çok farkl› konunun yer ald›¤› derslerin sa-
dece internet tabanl› kalmay›p di¤er uygulamalarla da
desteklendi¤ini belirtti.

Çelebi, Lufthansa
Konferans›’ndan EMPOWER
Projesi bilgileri ile döndü

British Airways (BA), ÇHS
Macaristan’a May›s 2007

FAP (Flown as Planned:
Planlanm›fl Uçufl Yüzdesi)
ölçümlemesindeki %100’lük
baflar›s› nedeniyle teflekkür-
lerini iletti. BA uçufllar›ndaki
tüm kargolar›n planlanan zamanda, belirlenen uçufllarda
tafl›nmas›nda gösterdi¤i üstün baflar› örne¤i ile, Havayo-
lu’nun teflekkürlerini alan Çelebi Macaristan ekibi, ortaya
koydu¤u kaliteli hizmetle British Airways Budapeflte Kar-
go’dan övgü ald›.

Havayolunun dünya çap›ndaki tüm Kargo ofislerinin
yer ald›¤› ölçümlemede, %100 baflar› sa¤layarak gurur
kayna¤› olan Budapeflte, hizmetleri için ald›¤› övgünün

yan› s›ra British Air-
ways World Cargo Der-
gisi’nin Temmuz/A¤us-
tos say›s›nda da yer al-
d›. Dergi’de geçen me-
tinde “Herkesin C2K
(British Airways World

Cargo’s Cargo 2000) program›n›n ve programa bireysel
bazda sa¤lanacak katk›lar›n ne kadar önemli oldu¤unu
anlad›¤›ndan emin olmak istiyoruz... Müflteri fark›ndal›-
¤›nda C2K’in önemi h›zla artmakta ve bu program›n müfl-
terilerin havayolu seçimindeki yeri her geçen gün daha
büyük önem kazanmaktad›r.” ifadesi yer al›rken, Buda-
peflte ile birlikte dünya çap›nda tüm istasyonlar›n da FAP
yüzdelerine yer verildi.

Çelebi Hava Servisi Macaristan’a British Airways’ten övgü
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Çelebi Hava Servisi Ankara ‹stasyonu, Esenbo¤a Hava-
liman›’na inen ve buradan kalkan önemli devlet

adamlar›n›n uçaklar›na baflar›yla hizmet vermeye devam
ediyor.  

Irak'ta yaflanan geliflmeler üzerine Ankara'y› ziyaret
eden Amerikan D›fliflleri Bakan› Condolezza Rice’›n uça¤›-
na yer hizmetlerini yine Çelebi Ankara personeli sundu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile görüflmelerde bulun-
mak için Ankara’y› ziyaret eden Condolezza Rice, Çele-
bi’nin eksiksiz hizmeti ile en ufak bir sorunla karfl›laflma-
dan ülkeden ayr›ld›. VIP uçufllarda art›k uzmanlaflm›fl bir
kadro olan ÇHS Esenbo¤a çal›flanlar›, do¤abilecek tüm
problemleri planlay›p, gereken her türlü tedbiri önceden
alarak tüm uçufl ekibi ve yolcular›n memnun kald›¤› bir
hizmet gerçeklefltirdi.

‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Peres de resmi bir ziyaret
için geldi¤i Ankara’da, yer hizmetlerini Çelebi Hava Servi-
si’nden ald›. fiimon Peres Ankara’da, Türkiye’nin Ortado-
¤u’daki ‘aktif’ politikas›n›n bir yans›mas› olarak Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül ve Filistin Yönetim Baflkan› Mah-
mut Abbas ile üçlü görüflmelerde bulundu. Nobel Bar›fl
Ödülü sahibi Peres ayr›ca, TBMM’ye hitap eden ilk ‹srail
devlet baflkan› oldu. Özel bir uçakla Ankara’ya gelen 84

yafl›ndaki fiimon Peres, Esenbo¤a Havaalan›’nda Milli Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gönül ve Türkiye’nin Tel Aviv Büyü-
kelçisi Nam›k Tan taraf›ndan karfl›lan›rken, ÇHS Esenbo-
¤a ‹stasyonu yer hizmetlerinde en ufak bir aksama dahi
olmadan bir kez daha hizmet kalitesi ile müflteri memnu-
niyetini buluflturdu.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n davetlisi olarak
çal›flma ziyareti için Ankara’ya gelen bir di¤er önemli
devlet adam› Gürcistan Baflbakan› Zurab Nogaideli’yi,
Esenbo¤a Havaliman›’nda Ankara Valisi Kemal Önal kar-
fl›lad›. Türkiye ile Gürcistan aras›ndaki ikili ekonomik ve
siyasi iliflkilerin yan› s›ra bölgesel konular›n da ele al›nd›-
¤› ziyaret çerçevesinde konuk Baflbakan Nogaideli, Bafl-
bakan Erdo¤an ile görüfltü. ‹kili görüflmenin ard›ndan or-
tak bir bas›n toplant›s› düzenledi. Gürcistan Baflbakan›,
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve TBMM Baflkan› Köksal
Toptan taraf›ndan da kabul edildi. Gürcistan Baflbakan›
Nogaideli’nin uça¤›na da, Ankara Esenbo¤a Havalima-
n›’na inifl ve kalk›fl›nda yer hizmetleri yine Çelebi’nin de-
neyimli kadrosu taraf›ndan sunuldu. 

Tüm bu hizmetler s›ras›nda gerçeklefltirilen sorunsuz,
baflar›l› ve kaliteli operasyonlar, Çelebi Hava Servisi müfl-
terilerinin takdir ve be¤enisini toplamaya ve müflteri
memnuniyetini art›rmaya devam ediyor.

ÇHS Ankara ‹stasyonu’ndan önemli devlet adamlar›na hizmet

Çelebi Marina, merkezi Londra'da bulunan ve ulus-
lararas› kabul gören ‘Yat Limanlar› Birli¤i’ne (The

Yacht Harbour Association) üye oldu. 
Çelebi Antalya Marina, bu üyeli¤i ile marinalar

aras› kalite standard› ödülü olan ‘5 Alt›n Çapa’ sahibi
olabilmek için de ilk ad›m› atm›fl oldu. 

Planlanan yat›r›mlar›n gerçeklefltirilmesine para-
lel olarak Uygulama Esaslar›n› (Code of Practice) yeri-
ne getirecek olan Çelebi Marina, dünyan›n seçkin ma-
rinalar› aras›nda yerini almak ve hizmet kalitesini her
geçen gün daha da art›rmak için hedeflerini büyüt-
meye devam ediyor. 

Çelebi Marina Yat Limanlar› Birli¤i’ne üye oldu
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Lufthansa Havayollar›, 21 A¤ustos 2007’de Bu-
dapeflte’ye düzenledi¤i ilk seferin 40. y›l›n› kut-

lad›. Bu kutlama kapsam›nda, Çelebi Ground
Handling Hungary de Lufthansa yolcular›n› çiçek-
lerle karfl›layarak, transferlerini yeni VIP otobüsler-
le gerçeklefltirdi. 

Çelebi Macaristan çal›flanlar›, Lufthansa’n›n
Budapeflte’deki 40. y›ldönümünü kutlad› ve sefer-
lerinin bir 40 daha devam›n› temenni ederek bafla-
r›lar diledi.  

Çe-Tur Çelebi Turizm, Kocaeli Belediyesi taraf›n-
dan verilecek olan hasta nakil hizmetleri kapsa-

m›nda kullan›lmak üzere befl adet Hasta Nakil Am-
bulans›’n› Medline'a teslim etti. Çe-Tur Çelebi Tu-
rizm Teknik Müdürü Metin Ayd›n taraf›ndan teslim
edilen ambulanslara, iki y›l süreyle Çe-Tur taraf›n-
dan yat›r›m ve donan›m hizmeti de verilecek. Sa¤-
lanacak olan hasta nakil hizmetleri kapsam›nda
ambulanslar, Medline filosunda ve yine Medline
ekipleri ile Kocaeli nüfusuna hizmet sunacak. 

Medline'›n Çe-Tur Çelebi Turizm’i ambulans te-
darikçisi olarak seçmesi kapsam›nda gerçekleflen
Operasyonel Ambulans kiralama hizmeti ile Çe-Tur
& Medline ifl ortakl›¤›nda da bir ad›m daha ileri gi-
dilmifl oldu.

Çe-Tur Ambulanslar›
Kocaeli’de hizmete bafllad›

Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü S. Samim Ayd›n, IAHA
Avrupa Bölgesel Grup Baflkanl›¤›’na seçildi

ÇHS Genel Müdürü Samim Ayd›n,
Uluslararas› Yer Hizmetleri Birli¤i’nin

(International Aviation Handlers’ Asso-
ciation - IAHA) Avrupa Bölgesel Grup
Baflkanl›¤›’na seçildi. fiu anda baflkan
vekilli¤i görevini yürüten Ayd›n, Ocak
ay›nda yap›lacak olan ola¤an toplant›
sonras›nda baflkanl›k koltu¤una otura-
cak.

Yer hizmetleri endüstrisinin ulusla-
raras› niteli¤inin gittikçe artt›¤› dönem-
de, sektörün sorunlar›na ortak çözümler
getirmek amac›yla kurulan IAHA, hava-
alanlar›nda yer hizmetleri ile u¤raflan
flirketler aras›nda sektör konular› üzerinde dan›flmanl›k
veriyor. IAHA’n›n hedefleri aras›nda; sivil havac›l›¤›n ge-
liflimine katk› sa¤laman›n yan› s›ra yer hizmetleri sektö-

rünün modern dünyayla uyumunu sa¤-
lamak, havaalan› yer hizmeti ile u¤raflan
flirketler aras›nda rekabet d›fl› konularda
ortak çözüm bulmak, ortak standartlar
oluflturmak, yasal ve düzenleyicici konu-
larda ortak pozisyonlar üretmek geliyor.

Avrupa, Afrika, Asya Pasifik, Karayip
ve Kuzey Amerika olmak üzere befl böl-
gesel birlikten oluflan ve kâr amac› güt-
meyen IAHA’n›n Avrupa Bölgesel Grup
Baflkanl›¤›’na seçilen ve halen Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) Tür-
kiye Havac›l›k Sektör Meclisi Baflkan Yar-
d›mc›l›¤› görevini de sürdüren Samim

Ayd›n, IAHA’da sektör konular› üzerinde çal›flacak ve tav-
siyelerde bulunacak olan çal›flma gruplar›n›n düzgün ifl-
lemesinden sorumlu olacak.

Lufthansa Havayollar›’n›n
Budapeflte’deki 40. Y›l› 

kutland›
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2007 yaz döneminde, Gaziantep Havaalan›’ndan ilk
kez direkt yurtd›fl› seferleri planlayan yerli ve yabanc›

havayollar›n›n (Germania, Bluewings, XL Havayollar›,
Best Air, ve K›br›s Türk Hava Yollar›) artan yolcu ve sefer
trafi¤ine en iyi flekilde hizmet sunmak için haz›rl›klar›n›
tamamlayan Çelebi Hava Servisi Gaziantep ‹stasyonu ça-
l›flmalar›na devam ediyor. 

ÇHS Gaziantep personeli yakalad›klar› ekip ruhu, ya-
ratt›klar› sinerji ve disiplinli çal›flmalar› ile baflar›l› operas-
yonlar gerçeklefltirerek büyüyen bir istasyon olma yolun-
da ilerliyor. Gaziantep Havaalan›’ndaki artan uçufl trafi-

¤inde, baflar›l› ve müflteri memnuniyetinden ödün ver-
meden hizmet sunabilmek için burada bulunan tüm Çe-
lebi personeli Yolcu Hizmetleri E¤itim Koordinatörü Gon-
ca Karao¤lan taraf›ndan gerçeklefltirilen ‘Gülümseyen
Hizmet - ‹flimiz ‹nsan’ seminerine kat›ld›.

Çelebi, Gaziantep ‹stasyonu’nda 
artan uçufl trafi¤i için 
haz›rl›klar›n› tamamlad› 

Çelebi G›da fiirketler Grubu’ndaki Mali ‹fller Müdürlü¤ü
pozisyonunun boflalmas›n›n ard›ndan Çe-Tur Çelebi

Turizm ve Çelebi G›da fiirketler Grubu mali ifller fonksi-
yonlar›n›n tek bir yönetim alt›nda toplanmas›na karar ve-
rildi. 

Bu karar uyar›nca, daha önce Çelebi G›da Grubu'nda
da hizmet vermifl olan ve 2003 y›l›ndan itibaren Çe-Tur

Çelebi Turizm Ticaret A.fi.’de Mali ‹fller Müdürü olarak
görevini sürdüren Gürkan BAYIR, 1 Eylül 2007 tarihinden
geçerli olmak üzere "Çe-Tur ve Çelebi G›da fiirketler Gru-
bu Mali ‹fller Müdürü" olarak atand›. Gürkan Bay›r’›n her
iki flirketin Genel Müdürü'ne ba¤l› olarak çal›flacak olma-
s› ile iki flirketin de mali ifller fonksiyonlar› tek yönetim al-
t›nda toplanm›fl oldu.

Çelebi G›da Grubu ve Çe-Tur Çelebi Turizm mali ifller
fonksiyonlar› tek yönetim alt›nda topland›

Çelebi Hava Servisi, EFQM’in (Avrupa Kalite Yöneti-
mi Vakf›’n›n) Befl Aflamal› Avrupa Mükemmelli¤e

Yolculuk Program›’n›n birinci aflamas› olan ve baflar›l›
biçimde yönetilerek mükemmel kurulufl olma yönün-
de ilerleyen kurulufllara verilen EFQM Mükemmellikte
Kararl›l›k Belgesi’ni almaya hak kazand›. 

Çelebi, Türkiye Kalite Derne¤i - KalDer ile birlikte
“Hayat›n her alan›nda kalite” slogan›yla ve ulusal ya-
flam kalitesinin yükseltilmesi amac›yla, 2005 y›l›nda
bafllad›¤› kalite yolculu¤una, pek çok kurum ve kuru-
luflun üye oldu¤u Ulusal Kalite Hareketi'ne üye olarak
ad›m atm›fl ve  ‹yiniyet Bildirgesi’ne imza atm›flt›. Ulu-
sal Kalite Hareketi ile mükemmellik modelinin amac›,
toplam kalite modeline göre çal›flan flirketleri ayn›
platformlarda, bir a¤ içinde buluflturup, birbirlerinin
deneyimlerinden yararlanmalar›n› ve dolay›s›yla gelifl-
melerini sa¤lamakt›r. ÇHS, imzalad›¤› ‹yiniyet Bildirge-
si ile mükemmelli¤in temel kavramlar›n› kendi bünye-
sinde de benimsedi¤ini ve yaflama geçirme konusun-
da kararl› oldu¤unu onaylam›fl oldu. 2006 y›l› içerisin-

de de EFQM Mükem-
mellik Modeli’ni esas
alan Özde¤erlendir-
me Yöntemi ile Çele-
bi’nin güçlü ve iyilefl-
tirmeye aç›k alanlar›
belirlenerek bulgular
do¤rultusunda sü-
rekli iyileflme plan-
lanmas› ve uygulan-
mas› sa¤land›.  

Mükemmelli¤e yolculukta kararl› oldu¤unu,"EFQM
Mükemmellikte Kararl›l›k Belgesi" ile ispatlayan Çelebi
Hava Servisi’nde Ulusal Kalite Hareketi'nin, kurumsal
olarak ölçülebilir ve somut hedefler koymaya yard›m-
c› olaca¤› ve  çal›flan memnuniyetini ve motivasyonu-
nu art›raca¤›na inan›l›yor. Özde¤erlendirme çal›flma-
lar›; Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü’ne
baflvurmay› hedefleyen Çelebi Hava Servisi için söz
konusu sürece girmeden geçilecek ilk aflama. 

Çelebi, ‘Mükemmellikte Kararl›’
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Çelebi Hava Servisi, IACA’n›n (Uluslararas› Hava Tafl›y›-
c›lar Birli¤i) 9-11 Ekim tarihleri aras›nda gerçeklefltir-

di¤i IACA Operasyon Toplant›s›’na sponsor oldu.
Havac›l›k sektörünün 37 havayolu üyesi, 800’ün üs-

tünde uça¤› ve 50,000’i aflan ekibi ile önemli kuruluflla-
r›ndan olan IACA, Y›ll›k Toplant›s›’n› 100’e yak›n delege-
nin kat›l›m› ile ‹stanbul’da gerçeklefltirdi. Çelebi, havac›-
l›k sektörü üzerine önemli konular›n tart›fl›larak yeni ge-
liflmelerin de¤erlendirildi¤i organizasyonun ö¤le yeme¤i
sponsorlu¤unu üstlendi.

Gerçeklefltirilen IACA Toplant›’s›ndan sonra, tüm üye-
ler ad›na bir teflekkür mektubu gönderen Teknik ve Ope-
rasyon Direktörü Erik Moyson, ‘Gerçeklefltirdikleri orga-
nizasyonda Çelebi Hava Servisi’nin de sponsor olarak yer
almas›ndan duyduklar› memnuniyeti’ ifade ederek, ‘Çele-
bi’nin de di¤er IACA üyeleri ile bir araya gelme f›rsat›n›
elde etti¤i bu toplant›dan faydalanarak ayr›ld›¤›n› um-
duklar›n›, ve nazik misafirperverli¤i için çok teflekkür
ederek, yak›n iflbirliklerinin gelecekte de devam›n› te-
menni ettiklerini’ söyledi.

Çelebi, IACA Toplant›s›’na sponsor oldu

H›zl› büyüme gösteren ticari aktiviteleri sonucunda
Çelebi Macaristan, baflar›n›n ön koflulu olan daha

güçlü bir organizasyon yap›s›na sahip olmak için yeni-
den yap›lanmaya gitti. Sürekli müflteri memnuniyeti
sa¤layarak, ihtiyaçlara en k›sa sürede ve eksiksiz ce-
vap verebilmek ad›na Çelebi GH Hungary’de yolcu ve
uçufl trafi¤iyle sorumlu olacak operasyonlar›n yöne-
tim birimleri oluflturuldu. Kargo Departman›, bu yap›-
dan ayr› tutularak yönetimi do¤rudan ülke direktörü-
ne ba¤land›. Kalite Departman› ise ifllevsel tüm e¤i-
timlerin planlanmas›ndan sorumlu oldu. Ayr›ca yaz
döneminde yap›lan çal›flmalar sonucunda, organizas-
yon bünyesinde “Postabafl›” ve “fief” olarak yeni pozis-
yonlar oluflturuldu.  

Özet görevlendirilmeleri kapsam›nda; “fiefler”,
hizmetlerin tasar›m› ve kaynak planlamas›ndan, hiz-
metlerin denetimi ve gerekli yard›m›n yap›lmas›ndan,
hizmetlerin profesyonel koordinasyonu, trafik duru-
munun kontrolü ve ilgili kararlar›n al›nmas›ndan so-
rumlu olacak. “Postabafl›” ise, uçufla ait hizmetin koor-
dinasyonu, servis s›ras›nda gerekli deste¤in verilmesi,

verilen hizmette güvenlik ve güvencenin sa¤lanmas›,
servis kalitesinin ve uçufl hizmet  ekibiyle hizmet s›ra-
s›nda iletiflim sa¤lanmas›ndan sorumlu oldu.

Oluflturulan bu yeni yap›yla, iflletme içerisindeki
iletiflimin ve var olan hizmet kalitesinin daha üst sevi-
yelere ç›kart›lmas› hedeflendi. Müflterilerden gelecek
olas› yeni taleplere haz›rl›kl› olmak amaçlan›rken, ye-
ni pozisyonlara yap›lan atamalarda da öncelik, pozis-
yonun gerektirdi¤i niteliklere sahip olan iflletme çal›-
flanlar›na verildi. 

Çelebi Ground Handling Hungary’de Organizasyonel
Yap›lanmada De¤ifliklik



haberlerimiz

32

Lufthansa Kalite Müdürü Tobias Schulte, Lufthansa Ha-
vayollar›'n›n, çal›flt›¤› yer hizmetleri firmalar›n›n e¤iti-

mine yönelik olarak gelifltirdi¤i "E-Learning Projesi" kap-
sam›nda, projeyi tan›tmak ve uygulamaya geçirmek
amac›yla Çelebi Hava Servisi Esenbo¤a ‹stasyonu'nu zi-
yaret etti.

Ziyareti süresince, ÇHS Ankara ‹stasyon yönetimi ve
ilgili personele projenin tan›t›m›n› yapan Tobias Schulte
ve Lufthansa Havayollar› Esenbo¤a ‹stasyon Müdürü
Tayfun Eralp, e-learning sürecinde kullan›lmak üzere bir
adet diz üstü bilgisayar› Çelebi Ankara ‹stasyonu'na hedi-
ye etti.

Lufthansa Havayollar›’ndan
ÇHS Ankara ‹stasyonu’na 
‘E-Learning Projesi’ ziyareti

Çelebi Hava Servisi’nde, kütüphane oluflturmak
için 2007 yaz sezonu bafl›nda bafllayan çal›flma-

lar Kas›m ay› itibariyle sonuçland›. Yaklafl›k 500 ki-
tap, 50 DVD ve ayl›k National Geographic üyeli¤i ile
‹stanbul ‹stasyonu personel dinlenme bölgesinde
aç›lan ve içinde ayr›ca satranç tahtas› ve dama tak›-
m› bulunan kütüphane, Çelebi çal›flanlar›ndan yo-
¤un ilgi gördü.

‹stanbul ‹stasyon Baflmüdürü Efe Hatay’›n öncü-
lü¤ünde kurulan kütüphane, ‹deefixe taraf›ndan
ba¤›fllanan kitaplar›n yan› s›ra, Genel Müdürlük ve
‹stasyon çal›flanlar›n›n katk›s› ile arflivini büyütmeye
devam ediyor. Kütüphaneden yararlanmak isteyen
tüm Çelebi çal›flanlar›, hafta içi 11:30-12:30 aras›n-
da alaca¤› kitap ya da di¤er dokümanlar› iki hafta
süreyle evinde muhafaza ederek yararlanabiliyor.
Bu süre sonunda, kitaplar 17:00-17:30 saatleri ara-
s›nda kütüphaneye iade ediliyor. 

ÇHS ‹stanbul ‹stasyonu
Kütüphanesi aç›ld›

Yeni Platinum Lounge ve
Platinum Servisleri

Budapeflte Ferihegy Havaliman› Terminal 2B’de
bulunan Cirrus Lounge, Çelebi’nin iflletmesinde 1

Ekim 2007 tarihi itibariyle ‘Platinum Lounge’ olarak
hizmet vermeye bafllad›. Yeni Platinum Lounge,
sundu¤u çok çeflitli ikramlar, telefon, faks, gazete,
bilgisayar ve internet kullan›mlar›n›n yan› s›ra elek-
tronik oyun imkanlar›yla da müflterilerini konukse-
verlikle ve en iyi flekilde a¤›rl›yor.

Çelebi Ground Handling Hungary, Platinum mar-
kas›n›n konumland›r›lmas› kapsam›nda otel rezer-
vasyonu, VIP transfer (Havaliman›-Budapeflte mer-
kez-Havaliman›), ve karfl›lama deste¤i gibi hizmet-
lerle de tüm müflterilerinin Platinum Service’in ayr›-
cal›kl› ve kaliteli olanaklar›yla tan›flmas›n› sa¤l›yor. 

Çe-Tur Çelebi’nin Turizm departman›, düzenledi¤i Zag-
reb Turu ile üst düzey ifl adamlar›ndan oluflan toplam

25 kiflilik bir grubu Galatasaray-Sloven Kaprivnica karfl›-
laflmas›na götürdü. Tüm grubun uçak biletleri, otel ko-
naklamalar›, Zagreb flehir turu ve maç transferleri Çe-Tur
taraf›ndan sa¤lan›rken, kat›l›mc›lara ayr›ca gidiflte ve dö-
nüflte Platinum Service hizmetleri de sunuldu. Sorunsuz
ve oldukça keyifli bir organizasyonla a¤›rlanan Zagreb
Grubu kat›l›mc›lar›, Galatasaray’›n da galibiyeti ile Türki-
ye’ye mutlu bir flekilde döndü.

Çe-Tur’dan keyifli bir
Zagreb turu organizasyonu
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Araç filosunu her geçen gün büyüten Çe-Tur Çelebi
Turizm, bünyesindeki araçlar›n bak›m-onar›m ve di-

¤er gerekli tüm bilgilerinin ayr›nt›l› olarak depolanmas›-
na yard›mc› olacak, Çe-Tur Filo Takip Sistemi yaz›l›m›n›
uygulamaya koydu.

Yo¤un ve detayl› bir çal›flma süreci sonunda, uygula-
maya kondu¤u ilk günden itibaren büyük kolayl›klar sa¤-
layan Filo Takip Sistemi ile; araç kullan›c› takibi, araç tes-
limat tarihi takibi, arac›n hangi departmanda bulundu-
¤una iliflkin bilgi, araçlar›n kilometre takibi, kilometre
bazl› bak›m onar›m takibi, eski ve güncel veri saklama,
h›zl› eriflim, verilerin daha detayl› depolanmas›, sözlefl-
me takibi, muhasebe ile koordineli fatura takibi, maliyet
analizi, araç al›fl-sat›fl fatura takibi ve bunlar›n raporlar
halinde sunumu kolayl›kla ve hatas›z olarak gerçekleflti-
rilebiliyor. Hizmete giren Filo Takip Sisteminin, gelecek

dönem büyüme hedefleri do¤rultusunda Çe-Tur’un hiz-
met kalitesini ve verimini daha da art›rmas› planlan›yor.  

Çe-Tur Filo Takip Sistemi hizmete girdi

Çelebi Hava Servisi’nin, havayolu ile seyahat eden
tekerlekli sandalyedeki özürlü vatandafllar›n uça-

¤a binifl ve iniflleri s›ras›nda yaflad›klar› sorunlara çö-
züm bulmak amac›yla bafllatt›¤› ‘Engelli Yolcular
Transfer E¤itimi’ ile bu anlandaki hizmet standard›n›
daha da yükseltmesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Der-
ne¤i’nin Teflekkür Mektubu’na konu oldu.

Çelebi’nin gerçeklefltirdi¤i e¤itimlerin sonuçlar›n›,
Bodrum’dan ‹stanbul’a yapt›klar› Onur Havayollar› se-
feri s›ras›nda birebir yararland›klar› hizmetten gören
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne¤i yöneticileri; “Özür-
lülere verilen hizmet standartlar›n›n yükseltilmesi için
al›nan önlemlerin uygulamaya geçirildi¤ini, uça¤a bi-
nifl ve inifller için gerekli teknik donan›m›n sa¤land›¤›-
n›, ve özürlü yolculara e¤itimli ve yetkin personelce
hizmet verildi¤ini gördüklerini” ifade ettiler. Yüksek
standartlar›n›n yan› s›ra personelin de
hizmetlerinde azami titizlik ve özveri
gösterdi¤i belirtilen Teflekkür Mektu-
bu’nda ayr›ca, yap›lan incelemeler sonu-
cu belirlenen bu hizmet kalitesinin tüm
Çelebi istasyonlar›nda geçerli oldu¤una
da yer verildi.

‘Özürlü yolcular›n sa¤l›k koflullar›na
uygun olarak, huzur ve rahatl›k içinde
yolculuk etmesi konusunda Çelebi’nin
gösterdi¤i hassasiyet ve ald›¤› önlemleri

k›sa zamanda uygulamaya geçirmesiyle
özürlü yolculara sa¤lad›¤› yüksek stan-
dartlardaki hizmet için teflekkür eden’
Dernek Genel Baflkan Yard›mc›s› Süley-
man Akbulut, Çelebi’nin bu çal›flmalar›n-
daki baflar›s›n›n devam›n› temenni etti.  

Çelebi’ye, Omurilik Felçlileri Derne¤i’nden 
Teflekkür Mektubu
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Sa¤l›kl› ve leziz mönüleriyle sevenlerin vazgeçemedik-
leri bir lezzet olan Arby’s, ürün ve hizmet kalitesinin

yan› s›ra baflar›l› pazarlama kampanyalar›yla da müflte-
rilerine keyifli ve e¤lenceli f›rsatlar sunmaya devam edi-
yor. Arby’s, yeni bafllatt›¤› ve 31 Ocak tarihine kadar de-
vam edecek olan ‘sinema kampanyas›’ ile, Arby’s lezzeti-
ni sinema keyfiyle buluflturuyor. ‘Haftan›n her günü, her
seans, herkese. S›n›rs›z sinema keyfi Arbys’de’ slogan›yla
uygulamaya geçen kampanyada Arby’s, mönülerinin lez-
zetini perdenin e¤lencesiyle birlefltiriyor. Bundan sonra
da farkl› flekillerde devam edecek olan Arby’s kampanya-
lar›, mevcut fanatiklerine Arby’s’le yeni tan›flacak olan
lezzet düflkünlerini de katarak büyümeyi hedefliyor.

Arby’s kampanyalar› 
lezzetle keyfi buluflturuyor

Çelebi GH Hungary’de 
ilk postabafl› e¤itimi

Çelebi GH Hungary’deki ilk postabafl› e¤itimi,
Ekim ay›n›n ikinci haftas›nda tamamland›. 
E¤itime kat›lan postabafl› adaylar›, tüm ramp

hizmetleri prosedürlerinin yer ald›¤› yo¤un bir teo-
rik e¤itimin yan› s›ra iki haftal›k pratik e¤itimlere ka-
t›ld›lar. E¤itimleri baflar›yla tamamlayan adaylar,
Çelebi Macaristan’daki bu yeni görev tan›m› alt›nda
15 Ekim itibariyle hizmet sunmaya bafllad›.

Platinum Service müflteri
portföyünü geniflletiyor

2006 y›l›nda hizmet vermeye bafllayan Platinum
Service, artan hizmet kalitesi ve geliflen müflteri

portföyü ile yaz aylar›nda da h›z kesmedi. Türki-
ye'nin turizm ve ifl dünyas›na yönelik en önemli alt›
noktas›nda, yüksek kalite standartlar›nda hizmet su-
nan Çe-Tur Platinum Service, müflteri memnuniyeti-
ni en üst s›raya koyan hizmet anlay›fl›yla, mevcut
müflterilerine sundu¤u hizmette art›fl yaflarken ayn›
zamanda yeni müflterileri de portföyüne ekledi.

Platinum Service çal›flanlar›n›n gayretli hizmet-
leriyle her geçen gün bu alandaki hizmet a¤›n› ge-
niflleten ve büyüyen Çe-Tur Çelebi Turizm, kurumsal
müflterilerinin yan›s›ra dünya moda devlerinden
Donna Karan’a, Özbekistan Cumhurbaflkan› ailesine,
Ukrayna Ulaflt›rma Bakan› Rud Kovskyy Serhiy’e ve
2007 Formula 1 yar›fllar›nda pek çok uluslararas› fir-
man›n üst düzey yöneticilerine hizmet vermenin
mutlulu¤unu yaflad›.
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Çelebi Hava Servisi, ‹zmir Havaliman›’ndaki hizmet
binas›n› yeniledi. Yer hizmetlerini daha verimli ve

aktif hale getirme amac›yla infla edilen yeni ÇHS ‹zmir
‹stasyon binas›, Adnan Menderes Havaliman›’nda dü-
zenlenen bir törenle hizmete aç›ld›.

5,400 m2 arazi üzerine konumland›r›lan ve 2,200
m2’lik kapal› alana sahip yeni ‹zmir ‹stasyonu, iki katl›
üç bloktan olufluyor. A blokta idari ofislerin, B blokta
hangar ve boyahanenin, ve C blokta lastikhane, kapor-
ta ve depolar›n bulundu¤u yeni Çelebi ‹zmir ‹stasyo-
nu’nda operasyon, personel ve muhasebe ofislerinin ya-
n› s›ra personel yemekhane ve kafeteryas›, mürettebat
dinlenme odas› ve gerekti¤inden bilgisayarl› hale dönüfl-

türülebilen 20 kifli kapasiteli e¤itim odas› yer al›yor. Ar›t-
ma sistemine sahip yeni hizmet binas›nda ayr›ca teknik
atölye, araç y›kama yeri ve akü cihazlar› dolum merkezi
yer al›yor. 

ÇHS ‹stanbul ‹stasyonu, geliflimin anahtar› olarak ni-
telendirdi¤i "Koçluk" uygulamalar›na bafllad›. ‘‹nsa-

n›n içindeki potansiyeli, anlaml› ve önemli amaçlara
ulaflmak için ortaya ç›kartmas›n› kolaylaflt›rmak ve
özünde yarat›c› olarak çözüm sürecini art›rmak’ olan
koçluk uygulamalar› çerçevesinde adaylar›n› belirleyen
Koçlar, birlikte bir geliflimin temelini atmak ve beraber-
lik süreçlerinden nitelikli sonuçlar almak için ekipleri
ile amaçlar›n› oluflturdular.

Yöneticilik becerisinin temelini oluflturan koçluk
uygulamalar›n›n görüflülen, üzerinde mutab›k kal›nan
ve uygulanan tedbirlerin, ortak endiflelerin, heyecanla-
r›n ve en önemlisi hedeflerin personelin geneline yay-
g›nlaflt›r›lmas› için öncelikle ekiplerin yetifltirilmesi ve

daha da etkinlik kazand›r›lmas› planland›. Uygulama-
n›n zamanla tüm personeli içine alacak flekilde büyü-
yüp flekillenmesi hedeflendi. 

Çelebi’deki çal›flmalara yön vermek, fikir al›flveriflin-
de bulunmak, aksakl›k tespit edilen konularda çal›flma
gruplar› oluflturmak için bafllanan Koçluk uygulamala-
r›na destek olmak amac›yla genifl kat›l›ml› beyin f›rt›-
nalar› da bafllad›. Koçlar ve ekipleri belirledikleri ser-
best konu bafll›klar›yla projelerinin sebep-sonuç ve fay-
dalar›n› birbirleriyle paylaflarak kabul gören geliflim
alanlar› için çal›flma gruplar› oluflturdu. ‹stasyon yöne-
timi toplant›s›nda personelin serbest kürsü modelinde
sunaca¤› projeler, Yönetimin de¤erlendirmelerinden
sonra onaylanmas› halinde uygulamaya al›nacak.

Çelebi’de ‘Koçluk’ çal›flmalar› son sürat

ÇHS ‹zmir Havaliman›’ndaki 
yeni istasyon binas›nda 
hizmetlerini sürdürüyor

Kanada Büyükelçili¤i’nden 
Çelebi’ye Teflekkür Mektubu 

18 A¤ustos 2007 tarihinde, K›br›s – ‹stanbul seferini gerçeklefltirirken ka-
ç›r›lan Atlasjet Havayollar›'na ait uça¤a verilen yer hizmetleri ile ilgili ola-

rak Kanada Büyükelçili¤i, Çelebi Hava Servisi’ne verdi¤i destek için bir teflek-
kür mektubu iletti.

Kanada Büyükelçisi Yves Brodeur taraf›ndan, ÇHS ‹stanbul ‹stasyonu Yol-
cu Hizmetleri Müdürü Murat Demirbilek’e iletilen teflekkür mektubunda; “18
A¤ustos Cumartesi günü kaç›r›lan Atlas Jet uça¤› yolcular›n›n geçirdikleri zor
saatler boyunca verdi¤iniz destek için size ve ekibinize olan minnet borcu-
mu dile getirmek istiyorum. Bu hassas konudaki yard›mlar›n›z için hem Ka-
nada hem de kendi ad›ma size çok teflekkür ederim.” ifadesi yer ald›.
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Çelebi Hava Servisi ‹stanbul ‹stasyonu’nda uygulanma-
ya bafllanan ve her 15 günde bir gerçeklefltirilen yö-

netici sunumlar›, yöneticilerin ifl haricinde konulara dik-
katlerinin çekilmesi ve ifl harici ortak birlikteli¤i sa¤lamak
ad›na baflar›yla devam ediyor. 

Sunum becerilerinin gelifltirilmesinde de ayr› bir fay-
da sa¤layan uygulama için sunumlarda konu seçimi özel-
likle kiflilerin tercihine b›rak›ld›. Bu anlamda flimdiye dek
gerçeklefltirilen sunumlar aras›nda; ÇHS’de Karne Uygu-
lamas›, Genel Slot-Permi gibi ifl bazl› konular›n yan› s›ra
Sigaran›n Zararlar› ve B›rakma Yöntemleri ya da Küresel
Is›nma gibi güncel konular da yer ald›.

Özellikle ‘Küresel Is›nma’ya iliflkin gerçeklefltirilen su-
num, Çelebi Hava Servisi ‹stanbul ‹stasyonu’nun bu ko-
nudaki genel bilgilendirme ve tedbir almaya yönelik ça-
l›flmalar›na da ›fl›k tuttu. Devam eden bu çal›flmalar çer-
çevesinde, Tema Vakf›’ndan da destek al›narak yap›lan
sunuma AtlasJet Havayollar› Yolcu Hizmetleri Koordina-
törü Sitare fiençal›fl da kat›ld›. Ayr›ca konu hakk›nda da-
ha etkili bir bilgilendirme çal›flmas› yapabilmek ve su-
numlar› görsellikle desteklemek ad›na, küresel ›s›nma
problemini tüm yönleriyle ele alan Oscar ödüllü ‘Uygun-
suz Gerçek’ adl› belgesel film de tüm ÇHS ‹stanbul ‹stas-

yonu yöneticileri ile birlikte izlendi.
Tema Vakf› temsilcisi Sevil ‹rengü de ‘Tema Vakf›’ ve

‘Küresel Is›nma’ ile ilgili haz›rlam›fl oldu¤u sunumlar› Çe-
lebi ile paylaflt›. Sevil ‹rengü, ÇHS’nin “Erozyon ve Çöllefl-
me” tehdidi alt›ndaki Türkiye topraklar› için yapabilecek-
leri hakk›nda ‹stasyon Yönetimi’ni bilgilendirdi. 

Çelebi Hava Servisi’nin ekim ay› itibariyle bafllayan
Tema Vakf›’n› destekleyici görüflmelerinin, Kay›p Bagaj
Müdür Yard›mc›s› Sevinç Karagöz, Muhasebe fiefi Ülkü
Nakkafl ve Yolcu Hizmetleri Transfer Desk Personeli Ser-
kan Kurter taraf›ndan istasyon yönetimi ve tüm ÇHS per-
soneli ile paylafl›lmas› planland›. 

Budapeflte Havaalan›’ndaki hizmetlerini baflar›yla
sürdüren Çelebi Ground Handling Hungary,

2007 A¤ustos ay›ndan itibaren temizlik hizmetleri-
ni Villiam Zrt flirketinden almaya bafllad›. 

Müflterileri aras›nda çeflitli devlet kurumlar›,
üniversiteler ve hastaneler bulunan Villiam Zrt, ha-
len 190 çal›flan› ile hizmetlerini sürdürüyor. Villiam
Zrt hizmetlerinde sadece, Çelebi’nin de bu konuda-
ki en önemli seçim kriterlerinden olan, çevre dostu
temizlik malzemeleri ve kimyasallar› kullan›yor.

Çelebi GH Hungary, yeni temizlik flirketinin hiz-
met vermeye bafllamas› ve bu hizmetlerin s›k› de-
netimi ile, çal›flma ortamlar›n›n kalitesini ve hijyeni-
ni art›rd›. Çelebi Macaristan’daki yeni temizlik poli-
tikas›na paralel olarak, dinlenme odalar›n›n iyileflti-
rilmesi program›na da Kargo Departman› ile bafllan-
m›fl olup, T1 Terminal Bagaj Sorting Area ile devam
edilecek.

Çelebi GH Hungary, yeni
temizlik flirketi ile anlaflt›

ÇHS’de küresel ›s›nma konulu
bilgilendirme çal›flmalar›

Çe-Tur Çelebi Turizm, 20 Temmuz 2007'de Kuruçeflme
Su Ada'da düzenledi¤i bir yemekle, turizme yönelik

sektör dergilerinden kat›lan bas›n mensuplar›na Plati-
num Service’› anlatt›. Çe-Tur Genel Müdürü Suat Sar›'n›n
da kat›l›m›yla gerçekleflen yemekli toplant›, samimi bir
sohbet havas›nda geçerken sektör bas›n›n›n Platinum
Service hakk›nda bilgilendirilmesinin yan› s›ra turizm, ta-
fl›mac›l›k ve havac›l›kla ilgili genel konular da tart›fl›larak
yeni geliflmeler paylafl›ld›.

Çe-Tur, turizm sektörü dergi
mensuplar›na Platinum
Service’› anlatt›
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Büyüyen ve geliflen hizmet yelpazesinde yeri-
ni alan ve yat›r›mlar› h›zla devam eden De-

niz Liman ve Marina ‹flletmecili¤i hizmetleriyle
denizlere aç›lan Çelebi Grubu’nda, grup içeri-
sindeki sinerjiden yararlanarak hizmet a¤›n›
gelifltiren Çelebi Güvenlik, Deniz Liman› ve Ma-
rina Güvenlik hizmetlerinde de sundu¤u kalite-
li hizmetlerle baflar›s›n› kan›tlad›.

2006 y›l› sonunda Ortado¤u Antalya Liman
‹flletmeleri taraf›ndan TMSF'den devral›nan An-
talya Liman›’nda güvenlik hizmetleri sunmaya
bafllayan Çelebi Güvenlik, 5188 say›l› kanun
çerçevesinde yap›lanm›fl deneyimli ekibi ve
“ISPS CODE” (uluslararas› gemi ve liman tesisi
güvenlik kodu) hükümlerine göre baflar›l› çal›fl-
malar›na devam ediyor.

Çelebi’nin 22 y›ll›¤›na devrald›¤› Antalya
Marina’y›, Akdeniz'in en güvenli marinas› yapmak üzere
Çelebi Güvenlik’e emanet etmesi ile, uzman kadrosuyla
liman güvenli¤i konusundaki tecrübelerini marina gü-
venli¤inde de hayata geçirmeye bafllayan Çelebi Güven-
lik’in sundu¤u Marina Güvenlik hizmetleri aras›nda: Ma-

rina genel güvenli¤inin sa¤lanmas›, Denizdeki ve kara-
daki yatlar›n güvenli¤inin sa¤lanmas›, Marinaya girifl ve
ç›k›fllar›n kay›t alt›na al›nmas›, Marina sahas›n›n terör,
sabotaj, h›rs›zl›k ve yang›nlara karfl› 24 saat güvenlik ka-
meralar› ile izlenmesi, Marina içi devriye ve genel güven-
lik kontrollerinin yap›lmas› yer al›yor.

Çelebi Güvenlik, Deniz Liman ve Marina
Güvenlik hizmetlerindeki baflar›s›n› kan›tlad›

Lutfansa Havayollar›’n›n, E-ö¤renim Projesi kapsa-
m›nda yer hizmetleri personelinin e¤itimine yöne-

lik gelifltirmifl oldu¤u www.lh-handlingagent.com ad-
resinin 1000. kullan›c›s› Çelebi Hava
Servisi ‹zmir ‹stasyonu’ndan Yolcu
Hizmetleri Memuru Senem Gündüz
oldu. 

Web sitesindeki e-ö¤renim araçla-
r›ndan faydalanmak için kay›t yapt›r-

mak isteyen 1000. kullan›c› ‹zmir ‹stasyon Yolcu Hiz-
metleri Memuru Senem Gündüz, gerçeklefltirilen kü-
çük bir sürpriz organizasyonla tebrik edildi. Ödülünü

Lufthansa Havayollar› Kalite Müdü-
rü Tobias Schulte ve LH ‹zmir ‹stas-
yon Müdürü Engin Gürtanyel’den
alan Gündüz, baflar›l› çal›flmalar›n-
dan ötürü Çelebi’deki yöneticileri
ve çal›flma arkadafllar› taraf›ndan
da ayr›ca kutland›. “Çok flafl›rd›¤›n›
ve sevindi¤ini” dile getiren Senem
Gündüz, “e¤itim araçlar›n› kullana-
rak çal›flmak için motivasyonunun

artt›¤›n›” ifade etti.
Lufthansa ‹zmir ‹stasyon Müdürü Engin Gürtanyel

de, 1000. kullan›c› olma f›rsat›n› Çelebi ‹zmir ‹stasyo-
nu’nun yakalam›fl olmas›ndan duydu¤u memnuniyeti
dile getirirken Tobias Schulte ile birlikte, gelifltirilen
bu web sayfas›n›n önemi ve içeri¤i hakk›nda bilgiler
verdi ve bundan sonraki ad›m›n Lufthansa-Çelebi e-
ö¤renim köflesi olaca¤›n› belirtti.

Lufthansa web sitesinde 1000. kullan›c›, ÇHS ‹zmir’den



21 y›l önce bafllayan ve her kesimden fanatiklerini ya-
ratan Formula 1 Grand Prix, her y›l a¤ustos ay›nda

Macaristan’da düzenleniyor. 2007 y›l›nda gerçeklefltiri-
len F1 organizasyonu için Budapeflte’ye gelen çok say›da
VIP müflteriye ve özel uça¤a Çelebi Ground Handling
Hungary ekibi, Genel Havac›l›k Terminali’nde (GAT) ba-
flar›yla hizmet verdi.  

Çelebi kalitesi ile sorunsuz bir flekilde gerçeklefltirilen
operasyonlarda, Formula 1 Grand Prix – Macaristan aya-
¤›na elinden gelen en iyi flekilde katk› sa¤layan Çelebi
GH Hungary ekibi, bu dönem içerisinde 40 uça¤a ve 213
VIP müflterisine bir kaç saatlik zaman diliminde hizmet
verme baflar›s›n› gösterdi. Çelebi Budapeflte çal›flanlar›,
Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton, BMW Williams Tak›-
m›, ve McLaren Mercedes Tak›m› üyelerinin de aralar›n-
da bulundu¤u seçkin müflterilere sundu¤u VIP hizmetler-
le övgü toplad›. 

Çelebi, Macaristan’da F1 organizasyonundan baflla-
yarak, bu sene sat›n al›nan yeni VIP otobüslerle kaliteli
hizmetlerini bundan sonra da sürdürecek. 

Formula 1 Macaristan yar›fl›nda, Çelebi’den baflar›l› hizmetler
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Uygulamaya kondu¤u tarihten itibaren, baflar›s›n› her geçen
gün art›ran Çe-Tur Platinum Service müflterileri aras›na ünlü

basketbolcu Mehmet Okur da kat›ld›. NBA’de Utah Jazz’daki ba-
flar›l› basketboluyla göz dolduran Mehmet Okur, Eylül ay›nda
gerçeklefltirdi¤i Türkiye seyahatinde Çe-Tur Çelebi Turizm ve Çe-
lebi Hava Servisi’nden hizmet ald›. Platinum Service kapsam›nda
havaalan›na transfer ve terminal hizmetleri sunulan Mehmet
Okur, Sar›yer’deki evinden al›narak ‹stanbul Atatürk Havalima-
n›’na ulaflt›r›ld›.

Platinum Service’i, özellikle Çe-Tur’un son model Mercedes
Viano araçlar›n›n geniflli¤i ve konforu sebebiyle tercih etti¤ini
belirten Okur, k›z›, k›z kardefli ve kay›nvalidesi ile birlikte yolcu-
luk etti. Transferi s›ras›nda Çe-Tur’un Platinum arac›ndan duydu-
¤u memnuniyeti dile getiren Okur Ailesi, gayet keyifli ve rahat
bir yolculuktan sonra Atatürk Havaliman›’nda bekleyen Platinum
hostesi taraf›ndan karfl›land› ve terminal hizmetlerinden faydala-
narak uçak kap›s›na kadar kendilerine refakat edildi.

Çe-Tur’dan ünlü basketbolcu 
Mehmet Okur’a Platinum Service
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Çelebi, 26 Eylül’de gerçeklefltirilen 4. Tematik Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk Zirve’sine kat›d›. ‹fl dün-

yas›n›n önemli paydafllar›ndan olan engelli ve engelli
yak›nlar›yla ilgili görüfl ve uygulamalar›n anlat›ld›¤›
Zirve’de, engellilere daha rahat bir yaflam ve refah
düzeyi sa¤lanmas› ve topluma sa¤l›kl› bir biçimde ka-
r›flabilmeleri için yap›lmas› gerekenler ile ifl dünyas›-
n›n konuyla ilgili sorumluluklar tart›fl›ld›. 

Zirvede konuflan ÇHS ‹stanbul ‹stasyon Baflmüdü-
rü Efe Hatay Çelebi’nin, yer hizmetleri kapsam›ndaki
faaliyetlerini, hedeflerini ve bu hedeflerin içinde bu-
lunan ‘Engelli yolculara daha iyi hizmet verebilmek
ad›na Darüflflafaka E¤itim kurumlar›
ile olan iflbirli¤ini’ anlatt›. Efe Hatay,
bu proje kapsam›nda gerçekleflen ‘Be-
densel engelli yolculara yönelik hiz-
metler’ e¤itimini sundu. 

Zirve’de konuflan Türkiye Görme
Özürlüleri Kitapl›¤› Dernek Baflkan›
Gültekin Yazgan da, geçirdi¤i bir kaza
sonucu görme engelli oldu¤unu, o
günden sonra görme engellilerle ilgili
yapt›¤› çal›flmalar› ve engelli kiflilerin
yaflad›¤› zorluklar› anlatt›. Yazgan,
özellikle görme özürlü kiflilerin çok
az›n›n temel e¤itim alabildi¤ini vurgu-
lad›.

Bu konuda harekete geçen ÇHS ‹stanbul ‹stasyo-
nu, Çelebi’de ‘Görme Engellilere Kitap Seslendirme’
Projesi’ni bafllatt›. En büyük sorunlar›ndan biri kitaba
ulaflmak, okumak olan görme engellilere, Türkiye’de
çeflitli üniversite ve devlet kütüphanelerinde özel bir
bölüm ayr›lm›fl olmas›na karfl›n bu kütüphanelerin
yerel hizmet vermesi, görme engellilerin kütüphane-
lerin bulundu¤u flehre gitmesini gerektiriyor. Bu ne-
denle de binlerce görme engelli kitaplardan yoksun
kal›yor. Bunlar› dikkate alarak Çelebi çal›flanlar›n› des-
tek olmaya ça¤›ran ‹stanbul ‹stasyonu, ‘Kitap Seslen-
dirme Projesi’ni tüm gruba duyurdu. Projeye kat›lmak

isteyen Çelebi gönüllüleri, bu sayede
görme engellilerin yaflamlar›nda bü-
yük kolayl›k yaratacak.

Çelebi çal›flanlar›n›n bilgisayarlar›-
na yükleyece¤i bir kay›t program›yla,
Türkiye’deki Görme Engelliler Kitap-
l›klar›’na göndermek üzere, CD'ye ki-
tap seslendirebilece¤i bilgisi verilen
duyuruda, engelli vatandafllar›n ya-
flam kalitelerini yükseltmek için en
küçük deste¤in bile çok büyük etkisi
olaca¤› vurgulanarak, görme engelli-
lerin kitaba ulaflmas› ve e¤itim gör-
mesi için Çelebi’ye “Haydi!” ça¤r›s› ya-
p›ld›.

Çelebi’den ‘Görme Engelliler ‹çin Kitap 
Seslendirme Projesi’

Çelebi Ba¤c›lar Antrepo'nun yeni yemekhanesi, 13
A¤ustos 2007 tarihinde ÇHS Kargo Müdürü Murat Bafl

ve ekibinin ev sahipli¤inde gerçekleflen keyifli bir ö¤le ye-
me¤i ile hizmete girdi. Çelebi Hava Servisi Genel Müdür
Yard›mc›s› Talha Göksel, Mali ‹fller Direktörü Tanzer Gücü-

men, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Serhat Erten, ve Teknik &
Lojistik Direktörü Ahmet Ar›kan’›n da kat›l›mlar›yla renkli
ve keyifli bir ö¤le yeme¤i ile aç›l›fl› yap›lan Çelebi Ba¤c›lar
Antrepo yemekhanesi, hijyenik ortam› ve lezzetli yemek-
leriyle tüm personelden ve misafirlerden tam not ald›. 

Çelebi Ba¤c›lar Antrepo yeni yemekhanesine kavufltu
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Gençlerbirli¤i'nin Befltepe'deki ‹lhan Cavcav
Tesisleri'nde kamp yapmak için Saudia Ha-

vayollar› ile Ankara’ya gelen Suudi Arabistan A
Milli Futbol Tak›m›’na, Esenbo¤a Havalima-
n›’nda Çelebi Hava Servisi Ankara ‹stasyonu
hizmet verdi.

Singapur ve Malezya'da Asya fiampiyonas›
için haz›rl›k yapan Suudi Arabistan Milli Tak›m›
aday kadrosu, kamp çal›flmalar› için Ankara K›-
z›lcahamam'› tercih etti. Ankara Esenbo¤a Ha-
valiman›’nda Suudi Arabistan Elçili¤i yetkilile-
ri, Saudia Havayolu yetkilileri ve Çelebi Hava
Servisi Ankara ‹stasyon personeli taraf›ndan
karfl›lanan Suudi Arabistan Milli Futbol Tak›m›,
Ankara'daki kamp haz›rl›klar›n› tamamlad›ktan sonra tek-

rar ÇHS Ankara ekibinin sundu¤u baflar›l› yer hizmetleriy-
le ülkelerine u¤urland›lar.

ÇHS Ankara ‹stasyonu, Suudi Arabistan A Milli Futbol
Tak›m›’na hizmet verdi

Çelebi, Van Havaalan›
çevresini a¤açland›r›yor

Çelebi Hava Servisi Van ‹stasyonu, Van Havaala-
n›’n›n etraf›ndaki üç dönümlük arazinin a¤aç-

land›r›lmas› için Tema Vakf› ve Devlet Hava Mey-
danlar› ‹flletmesi Van Meydan Müdürlü¤ü’nün ortak
çal›flmalar›na sponsor oldu. 

Küresel ›s›nman›n, özellikle kurakl›k etkisi sebe-
biyle tüm dünya gündeminde önemli yer tuttu¤u
bugünlerde ÇHS Van ‹stasyonu da, DHM‹ Van Mey-
dan Müdürü Metin Keskinöz'ün öncülü¤ünde
2000’den fazla a¤aç dikimi gerçeklefltirerek bu ko-
nuda üstüne düflen sorumlulu¤u yerine getirdi.

WOW Oteller & Kongre
Merkezi de Çe-Tur Çelebi
Turizm’i seçti

MNG Teknik’e ‹stan-
bul ve Antalya Ha-

vaalanlar›’nda araç kira-
lama ve  personel tafl›-
ma hizmetleri sunan
Çe-Tur Çelebi Turizm,
MNG Turizm taraf›ndan
sat›fl› gerçeklefltirilen
WOW ve Limak Otelleri-
nin de müflteri transfer-
lerini sa¤lamaya baflla-
d›.

Di¤er pek çok MNG
ifltiraki gibi Çe-Tur Çele-
bi Turizm ile çal›flmay›
tercih eden WOW Otel
& Kongre Merkezi, mev-
cut durumda sunulan gün boyu Havaalan› shuttle ve City
Tour hizmetlerinin yan› s›ra yak›nda bafllayacak olan per-
sonel servis hizmetlerinde de Çe-Tur’u tercih etti. 

Atatürk Havaliman› karfl›s›nda faaliyete geçen WOW
Airport Otel ve WOW ‹stanbul Otel kompleksinde bulu-
nan ve en son teknoloji ile haz›rlanm›fl olan WOW Kon-
gre Merkezi Türkiye’nin en büyük alana sahip konferans
merkezi olmas›n›n yan› s›ra toplant› ve konaklama hiz-
metlerini de ayn› anda sunabilen tek tesis olma özelli¤i-
ni tafl›yor.
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Çe-Tur Çelebi Turizm, müflterilerinden BP'nin Pande-
mic “Dünyaya yay›lan hastal›klar›n yaratt›¤› krizler”

konulu e¤itimine kat›ld›. 
Ulaflt›rma Müdürü Alpaslan Do¤an ile Pazarlama Mü-

dürü Gökay Bulut’un kat›ld›¤› e¤itimde, dünya çap›nda
salg›n haline dönüflen hastal›klar›n yaratt›¤› krizler s›ra-
s›nda büyük öneme sahip olan havaalanlar›n›, ulusal ve
uluslararas› ulafl›m›, ve benzeri di¤er hizmetleri sunan
tüm fiirketleri oldukça ilgilendiren konular ele al›nd›. 

Yak›n zamanda oluflmas› muhtemel ve di¤er benzeri
salg›n hastal›klara ait kriz dönemlerine haz›rl›k için flir-
ketlerin, acil eylem planlar›n› oluflturarak belirlenecek
tedbirleri kaydedip içsellefltirmesi ve bu konuya dair ayr›
bir kriz yönetimi gelifltirmesi gereklili¤i bilgileri ile e¤i-
timden dönen Çe-Tur yöneticileri, fiirket bünyesinde bil-
gilendirme çal›flmalar›na bafllad›.

Çe-Tur, Pandemic 
e¤itimlerine kat›ld›

Dünyan›n en genifl pizza zincirlerinden biri olan
Little Caesars, Türkiye’nin en büyük pizzas›n›

tüketicilerin be¤enisine sundu. Little Caesars’›n
lezzet ustalar›n›n haz›rlad›¤› Türkiye’nin en büyük
pizzas› “King Size”, 46 cm’lik çap›yla, özellikle kala-
bal›k gruplar›n bir numaral› tercihi olmaya aday.

Franchise sistemiyle büyüyerek restoran say›s›-
n› 23’e ç›karan Little Caesars, günlük hamurla ha-
z›rlad›¤› pizzalar›nda kulland›¤› sebzeler, peynirler
ve di¤er malzemelerdeki titizli¤i ile Türk tüketicisi-
nin vazgeçilmez lezzeti olurken, ‘Nefis Kenar’, ‘seb-
zeli’ ‘kepekli pizzalar’ gibi ilk, tek ve nefis ürünleriy-
le de di¤er markalardan farkl›laflt›. Little Caesars,
yeni ürünü King Size ile de Türkiye’de pizzaya yeni
bir boyut getirdi. Little Caesars’›n tüm çeflitlerinde
sundu¤u 46 cm yani 18 inç’lik dev pizzalar›n, özel-
likle ailelerin ve kalabal›k gruplar›n ilk tercihi olma-
s› bekleniyor. Little Caesars’›n, di¤er pizzalardan
farkl› ve 14 dilim olarak sundu¤u King Size, alt› ki-
fliyi rahatl›kla doyurabilecek nitelikte bir pizza ola-
rak üretildi. 

Little Caesars’tan 
dev pizza

ÇHS Kars ‹stasyonu da
THY’nin hizmetinde

Çelebi Hava Servisi, yap›lan görüflmeler sonucunda
Türk Hava Yollar› A.O. ile 6 Aral›k 2007 tarihinde mu-

tabakata vard›. ÇHS Kars ‹stasyonu, 1 Ocak 2008 itibari
ile, Kars Havaalan›'nda y›ll›k 1200 uçufluna sahip Türk
Hava Yollar›'na ramp hizmetlerinin yan› s›ra ‘trafik ve ha-
rekat hizmetlerini’ de sunmaya bafllayacak olman›n ve
bu anlamda da bir ilki gerçeklefltirmenin mutlulu¤unu
yaflad›. 

Çelebi, di¤er istasyonlar›nda oldu¤u gibi Kars ‹stas-
yonu’nda da gösterece¤i baflar› ile bu ilklerin say›s›n›n
artaca¤›na inanarak, kaliteli hizmetlerine devam ediyor.
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epimiz karayolu yolculuklar›m›zda, yol kenarla-
r›nda üzerinde “ …….. Kuruluflunun Hat›ra Orma-
n›” yazan tabelalar görür, seviniriz. Durup, dik-

katli bak›nca ise genellikle bir hayal k›r›kl›¤› yaflan›yor. Zi-
ra, orman ad› verilen araziye dikimi yap›lan fidanlar›n çok
büyük bir bölümünün tutmam›fl oldu¤unu ve arazinin ço-
rak görünümünün kaybolmam›fl oldu¤unu fark ederiz. Bu
konuyu uzmanlara dan›flt›k ve bu durumun tek nedeninin
su yetersizli¤i gibi do¤al olaylar olmad›¤›n›, hatan›n o
arazilere dikilecek olan a¤aç türünün do¤ru tespit edilme-
mesinden kaynaklad›¤›n› anlad›k. Çelebi olarak bu anlam-
da yola ç›kmadan önce, Operasyonel Denetmenimiz Me-
tin Göksel inceleme ve raporlar› ile konuya iliflkin bilgi ek-
sikli¤imizi  tamamlad›. Yabanc›s› oldu¤umuz bu konuda
hayli bilgi edindik. Ve anlad›k ki bizim di¤er kurulufllar›n
uygulayageldi¤i gibi, ilgili Devlet Kurulufllar›n›n birinden
arazi talebinde bulunup onu a¤açland›rmam›z yerine, ko-
nunun uzman› olan Orman Bölge Müdürlüklerinden biri-
ne müracaat ederek onlar›n yönlendirmesi do¤rultusun-
da hareket etmemiz daha do¤ru olacak. Ve öyle yapt›k.  

Yönetimden al›nan onayla Çelebi, sessiz sedas›z, bo-
zuk orman sahalar›n› iyilefltirme ifline soyundu ve bu ifli

Yar›n›n do¤as›, bugünden yarat›l›r.

Çelebi’nin Sosyal Sorumluluk Bilinci

H

50 Hektarl›k 
Bozuk Orman
Sahas›n›n
Rehabilitasyonu

50 Hektarl›k 
Bozuk Orman
Sahas›n›n
Rehabilitasyonu
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2007 y›l› yaz döneminde yanan ormanlarda yapabilmek
için, Dalaman Orman Bölge Müdürlü¤ü ile Eylül 2007
ay›nda ilk temas› kurdu. Ortak çal›flmalar sonucunda Çe-
lebi, ilk etapta 50 hektarl›k bozuk orman arazisinin iyilefl-
tirme çal›flmalar›n› üstlendi.

Bu arada bizi çok mutlu eden bir konuyu sizlerle pay-
laflmak istiyoruz. Konuya iliflkin müracaat›m›z s›ras›nda,
Dalaman Orman Bölge Müdürlü¤ü’nden inan›lmaz bir ka-
bul ve yard›m gördük. Çok k›sa bir süre içinde bize çal›fl-
man›n yaklafl›k maliyetini ve “hibe yöntemi” ile bu çal›fl-
may› yapan ilk kurulufl olaca¤›m›z bilgilerini verdiler. Her
türlü yard›ma haz›r olduklar› sözünü verdiler ve yapt›¤›-
m›z resmi müracaat› iki saat içerisinde olumlu olarak ya-
n›tlad›lar. Bir devlet kuruluflunun konuya bu denli s›cak
ve samimi bir flekilde e¤ilmesi bizleri inan›lmaz mutlu et-
ti. Yapabileceklerimize ve yar›nlar›m›za bu konuda daha
umutla bakmaya bafllad›k. 

Çelebi’nin iyilefltirme çal›flmas› Göçek, Fethiye yö-
nündeki Dalaman ç›k›fl› ile ayn› bölgenin Karacaa¤aç yö-
resini kapsayacak. Orman›n yeniden yap›land›r›lmas›nda
K›z›lçam – Beyobas› orijini a¤aç dikimi yap›lacak. Dikim
yap›lan alan›n etraf›na ise yang›na dayan›kl› ve orman›
koruyucu niteli¤e sahip Karaselvi türü a¤açlar dikilerek
orman›n yang›na karfl› güvenli¤i sa¤lanacak. Bilindi¤i
üzere Karaselvi di¤erlerine göre yang›na  daha dayan›kl›
bir a¤aç türü.

Dalaman bölgesinde K›z›lçam türü a¤aç dikimi genel-
likle 15 Kas›m tarihlerinde bafll›yor. Zira dikimin kolaylafl-
mas› için ya¤›fllar›n bafllamas› ve topra¤›n biraz yumufla-
mas› bekleniyor. Tabii afl›r› ya¤murdan sonra topra¤›n
çamurlaflmas› da dikime önemli bir engel. Bu nedenle,
topra¤›n yumuflad›¤› ama çamurlaflmad›¤› iklim koflullar›
bekleniyor. ‹çinde bulundu¤umuz sezonda flans eseri,
hava flartlar› Çelebi çal›flmalar›n› kolaylaflt›rd› ve bize
uzunca bir fidan ekim dönemi b›rakt›. 

Dikilen yeni fidanlar›n, civardaki keçilerin tahribat›n-
dan korunmas› için dikim bölgesinin mutlaka dört s›ra tel
örgü ile kapat›lmas› flart. Ayr›ca dikim yap›ld›ktan sonra
her y›l bahar aylar›nda olmak üzere, üç y›l süre ile fidan-
lara düzenli bak›m yap›lmas› gerekli. 

Dalaman Orman Bölge Müdürlü¤ü 2007 Aral›k ay› or-
talar›nda Çelebi’nin iyilefltirme çal›flmalar›n›n sonlanaca-
¤›n› ifade ediyor.

Çelebi Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Canan
Çelebio¤lu Tokgöz, “Çelebi, tüm di¤er sektör kurulufllar›
gibi y›lbafl› kutlamalar› için çeflitli hediyeler ve promos-
yon malzemeleri haz›rl›yordu. Bu y›l bu ifl için ayr›lacak
tutar›, ülkemiz için daha faydal› bir konuda sarf etmeyi
çok daha do¤ru bulduk. Bu y›lbafl›nda, ifl iliflkili kurum ve
kurulufllara, yeni y›l hediyesi olarak bozuk orman sahala-
r›n›n rehabilitasyonu konusundaki çal›flmam›z› belgele-
yen bir sertifika gönderece¤iz. Arkadafllar›m›z asl›nda bu

faaliyet için güzel bir bas›n kampanyas› haz›rlam›fllard›.
Kendilerine, bu kampanya için sarf etmeyi planlad›klar›
paray› da benzeri bir Sosyal Sorumluluk Projesinde kul-
lanmalar›n›n daha yerinde olaca¤›n› söyledim. Özellikle
dünyam›z›n yaflad›¤› küresel ›s›nma krizini ve boyutlar›
tehlikeli s›n›rlara ulaflan çevresel sorunlar› dikkate ald›¤›-
m›zda, gerçeklefltirmekte oldu¤umuz orman arazilerimi-
zin rehabilitasyonunun insani bir görev oldu¤una yürek-
ten inan›yorum.

Kurumsal ‹letiflim Departman›m›z, konuyu sektörü-
müzün baz› kurulufllar›n›n yöneticileri ile paylaflt›. ‹lk gö-
rüflmede onlardan da bu konuda olumlu yaklafl›mlar gör-
mek tabii ki bizleri mutlu etti. Bu konuda Kurumsal ‹leti-
flim Departman›m›z, sivil havac›l›k kurulufllar› ile temas
kuracak. Onlar›n da benzeri projelere kat›lmalar›yla önü-



müzdeki sezonda Dalaman’› daha yeflil görebil-
meyi umut ediyoruz.” diyor.

Türkiye Erozyonla Mücadele A¤açland›rma ve
Do¤al Hayat› Koruma Vakf› (TEMA), erozyonun
fliddetlenerek devam etmesi ve etkili tedbirler
al›nmamas› durumunda, Türkiye’nin büyük bölü-
münün 2040 y›l›nda çöl olaca¤›n› bildirdi. Birlefl-
mifl Milletler Çevre Program› (UNEP) ise; küresel
düzeyde, çölleflmeden do¤rudan etkilenen bölge-
lerde y›ll›k gelir kayb› 42 mil-
yar dolarken, çölleflme ile
mücadelenin y›ll›k bedelinin
sadece 2,4 milyar dolar oldu-
¤unu aç›klad›. Bu kadar çar-
p›c› rakamlar ve veriler karfl›-
s›nda, dünyada çevre sorun-
lar›na kay›ts›z kalman›n art›k
mümkün olmad›¤›n›n bilin-
cinde olan Çelebi Grubu, Da-
laman ile bafllayacak olan bu
çal›flman›n sadece bir ilk
ad›m oldu¤unu vurgulad›.

Çelebi Holding ve ba¤l›
fiirketleri, hizmetlerini her y›l
erozyon nedeniyle 1.400.000 ton (yaklafl›k 70
milyon kamyon dolusu) toprak kaybeden ve özel-
likle de co¤rafi konumu itibariyle çölleflmenin ku-
ca¤›nda yer alan bir ülkede sürdürdü¤ünün bilin-
cinde. Bu bilinçle hareket eden Çelebi, hizmet
verdi¤i tüm noktalarda küçük ya da büyük çapl›
a¤aç dikim projelerine kat›lman›n yan› s›ra tasar-
ruflu su kullan›m› tedbirlerine, ofislerde en alt se-
viyede ka¤›t tüketimine ve di¤er benzeri konula-
ra da büyük önem veriyor. Bulundu¤u noktalar›
yeflillendirmek için gönüllü olarak çal›flan Çelebi
çal›flanlar› ayr›ca, hemen hemen tüm ofislerinde kullan›l-
maya bafllanan fotoselli ›fl›klar ve musluklar, ve de “kâ¤›t-
s›z ofis” kampanyas› ile çevre bilinçlerini tüm yönleriyle
ortaya koyuyorlar.

Aral›k ay›n›n ilk günlerinde CNN TÜRK Televizyonun-
da, bu konuda haz›rlanan bir program› izledik. Baflbakan-
l›¤›m›z›n konuya iliflkin olarak yay›nlad›¤› bir genelge ile;
Türkiye’de “Milli A¤açland›rma Seferberli¤i” ilan edildi¤i
ve Orman ve Çevre Bakanl›¤›’n›n a¤açland›rma konusun-
da yapt›¤› çal›flmalar anlat›ld›. Program süresince telefon
ba¤lant›lar› kurularak, kurum ve kurulufllar›n bu seferber-
li¤e katk›lar› istendi. ‹lk ve ikinci gün üst seviyede ilgi ve
katk› sa¤land›¤›n› takip ettik. Kamuoyu nabz›n› iyi tutabil-
me konusunda uzman oldu¤unu zannetti¤imiz program
sunucusu, bir kuflkusunu dile getirdi: Bu tür kampanyalar-
da s›k s›k dile getirilen “ACABA“lar. Toplanan paralar›n
ana konuya sarf edilip edilmeyece¤ine iliflkin tereddütler.

Sunucu kat›l›m›n bu kuflkular›n giderilmesi halin-
de en üst seviyeye ç›kaca¤›n›n bilincindeydi. Ko-
nuyu da s›rf bu nedenle açt›¤›na inand›k progra-
m› izlerken. Orman Genel Müdürü konuya iliflkin
detayl› bilgilendirmelerde bulundu, planlamay›
ve sistemin nas›l çal›flaca¤›n› anlatt›.

Çelebi bu ifle bafllad›¤› zaman ne Baflbakan›n
genelgesi gündemdeydi, ne de “Milli A¤açland›r-
ma Seferberli¤i” resmen ilan edilmiflti. Çelebi bu

ifle salt Sosyal Sorumluluk
anlay›fl› nedeniyle girdi.
Bir anlamda, yürekten
destekledi¤i ‘Milli A¤aç-
land›rma Seferberli¤i’nin
öncüsü oldu. Dolay›s›yla
yaflad›¤› ve yukar›da dile
getirilen deneyimi ile
programda ifade edilen
kuflkular› ortadan kald›ra-
cak bilgilere de sahip. 

Evet, biz Orman Genel
Müdürlü¤ü’nün, Dalaman
Orman Bölge Müdürlü¤ü

ile muhatap olduk. Yukar›da de¤indi¤imiz s›cak ilgi bir ta-
rafa, katk›m›z için canla baflla yapt›klar› çal›flmalar›n› ve
bu ifle yönelik milimetrik hesaplamalar›n› gördük. A¤aç
dikim iflinin süreçlerini nas›l bir ciddiyetle takip ettiklerine
ve salt bize yard›mc› olmak amac› ile hesaplar› bizim ad›-
m›za nas›l kontrol ettiklerine tan›k olduk. Hepsinden
önemlisi, ilk görüflmelerde ifade ettikleri ifl takvimine na-
s›l ba¤l› olduklar›n› yaflad›k. Bu güzel resimden ötürü Or-
man Genel Müdürlü¤ü / Dalaman Orman Bölge Müdürlü-
¤ü’ne ve özellikle Orman Mühendisi Adem Acar’a teflek-
kür borçluyuz.

Evet, Türk halk› ve ülkemizin büyük kurulufllar› Orman
ve Çevre Bakanl›¤›na ba¤l›, Orman Genel Müdürlü¤ü ve
teflkilat›na güvenmeli ve “Milli A¤açland›rma Seferberli¤i-
ni” en üst seviyede desteklemelidir. Biz; Çelebi ailesi ola-
rak elimizden gelen gayreti sarf edece¤iz. 

Daha yeflil bir Türkiye için...
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izmetlerin iyilefltirilmesi ve hizmet
yelpazesinin gelifltirilmesi için kulla-
n›lacak en önemli kayna¤›n, kuflkusuz

kendi iç kayna¤› yani çal›flanlar› oldu¤u nokta-
s›ndan hareketle Çelebi Hava Servisi; çal›flanlar›n›n fi-
kirlerini üst yönetimle paylaflabilecekleri bir ‘Öneri Siste-
mi’ oluflturdu. Bu sistemi, iç iletiflimin gereklerinden biri
olarak gören ÇHS, 2007 y›l›nda bu yöndeki çal›flmalar›na
bafllad›. 

Rekabet edebilir hizmetlerin gelifltirilmesinde, yarat›c›
ve yeni fikirleri destekleyici sistemlerin temeli say›la-
bilecek ‘Öneri Sistemi’nin kurulmas› ve hayata
geçirilmesi, Çelebi’de yarat›c› fikirlerin ku-
rum içerisinde desteklenip, de¤erlendiril-
mesi ad›na önemli bir ad›m olacak.

Günümüzde organizasyonlar›n, fleffaf bir yönetim ve
aç›k iletiflim ile büyüyebildi¤i gerçe¤i, öneri ve ödül sis-
temlerinin önemini daha da art›r›yor. Bu sistemler, çal›-
flanlar›n dinamik ve giriflken olmas›na öncülük etmekte
ve iflyeri verimlili¤ini de olumlu yönde etkilemektedir.

‹nsan Kaynaklar› alan›nda bu do¤rultuda yap›lan çal›fl-
malar, çal›flanlar›n yönetime kat›lmas›n› teflvik ediyor ve
yönetime fikirleriyle kat›lan çal›flanlar›n aidiyet duygular›-
n› gelifltiriyor. Buna ba¤l› olarak fikirlerini özgürce payla-
flabilen, flirketine yeni de¤erler katan çal›flanlar›n moti-
vasyon ve performanslar›nda da gözle görülür bir art›fl
yaflan›yor.

Öneri sistemleri sayesinde çal›flanlar, iyilefltirme ve
gelifltirmeye yönelik alanlardaki önerilerini sunma f›rsat›-
n› elde etmekte, flirketlerse çal›flanlar›n sundu¤u bu öne-
rilerden kurulufl hedeflerine uygun olanlar› seçerek, o he-
deflere ulaflma konusunda katma de¤er sa¤layacak olan-

projelerimiz
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lar› hayata geçirebilme avantaj›na sahip hale gelmekte-
dirler. 

Çal›flanlar›n yaratt›klar› gelifltirme tekliflerinin en k›sa
zamanda, en iyi biçimde de¤erlendirilebilmesi için ‘Öneri
De¤erlendirme Düzeni’nin kurulmas› gerekiyor. Bu çerçe-
vede öneri vermeye ve ödül almaya hak kazanacak çal›-
flanlar ne kadar çok olursa, sistemden elde edilen yarar da
o derece art›yor. Devam›nda öneri verenlerin say›s› da ço-
¤alaca¤›ndan, bu uygulama kendini besleyerek büyüyüp
geliflmeye devam ediyor. 

Sistemin etkin olabilmesinin ilk flart› ise; yöneticilerin
sistemi desteklemeleri ve alt kadrolar›nda bulunan çal›-
flanlar› fikirlerini paylaflmalar› konusunda teflvik etmeleri-
dir. 

Çelebi Hava Servisi, istasyonlara kurdu¤u öneri kutu-
lar› ve öneri formlar› arac›l›¤›yla çal›flanlar›n›n iyilefltirme
önerilerini de¤erlendirmekten mutluluk duyacakt›r. 

Bir 
fikrin mi 

var? 
Paylafl!



47ocak 2008

Çelebi Hava Servisi Öneri Sistemi ve 
De¤erlendirme Süreci

Tüm çal›flanlar flirketin iflleyifl ve süreçlerinde
fark yaratabilecek, flirkete bir katk› sa¤layabile-
cek her türlü önerisini ve/veya fikrini, öneri

formlar›n› doldurup öneri kutusuna atarak iletir. Öneri
formlar›,  öneri kutular›n›n hemen üzerinde yer alan cep-
lerde bulunmaktad›r.  

Öneri kutular›nda biriken öneriler, haftada bir
kez istasyon personel fleflikleri taraf›ndan top-
lan›r. “‹stasyon De¤erlendirme Komitesi” topla-

nan bu önerilerin, ‘birinci aflama de¤erlendirmesini ya-
par. 

Yap›lacak olan bu de¤erlendirmenin ard›ndan
uygun görülecek görüfl ve fikirler, di¤er öneri-
ler ile birlikte bir forma kaydedilir ve orijinal

öneri formlar›yla birlikte her ay Çelebi Hava Servisi Kalite
Müdürlü¤ü’ne gönderilir.

‹stasyonlarda bu birinci aflama de¤erlendirme-
leri yapacak olan Komite, önerileri; “ Gelir Ge-
tirmesi / Müflteri Memnuniyeti / Çal›flan Mem-

nuniyeti / fiirket ‹maj› / Hizmet Kalitesi ” kriterlerine göre
elemeye tabi tutar ve 100 üzerinden 60 puan›n üstünde
not alan öneriler, ÇHS Genel Müdürlü¤ü’nde oluflturulan
“Öneri Üst Kurulu”na iletilir.  ‹stasyon Komitesi taraf›n-
dan yap›lan de¤erlendirmelerde, uygulanabilir bulunma-
yan öneriler ile ilgili olarak, öneri sahiplerine ‹stasyon
Müdürlükleri taraf›ndan yaz›l› olarak geri dönülür.

Genel Müdürlük Öneri Üst Kuruluna gelen öne-
ri, bu kez Üst Kurul’da oylan›r. Oylama sonucu-
na göre 5’te 3 ço¤unlukla kabul edilen öneriler

Genel Müdürlük’te o önerinin hayata geçece¤i birime /
departmana görüfl için gönderilir. 

ÇHS Genel Müdürlü¤ü’ndeki ilgili birim / de-
partman, öneriyi uygulanabilir bulursa, bu ko-
nuda fizibilite çal›flmas› yapmaya bafllar. Haz›r-

lanacak olan fizibilite raporunda, önerinin gerçeklefltiril-
mesine iliflkin maliyet ve flirkete sa¤layaca¤› niceliksel ve
niteliksel faydalar analiz edilir. 

Yap›lan bu analizlerin yer ald›¤› fizibilite rapo-
ru, tekrar Öneri Üst Kurulu’na sunulur. Fizibili-
te çal›flmas›n› göz önüne alan Genel Müdürlük

Öneri Üst Kurul üyeleri, öneriyi yeniden de¤erlendirmeye
al›r. Bu oylama sonucunda da öneri, 5’te 3 ço¤unlukla ka-
bul gördü¤ü takdirde, ödül de¤erlendirmesine girer.

Böylece, sunulan öneri art›k bir projeye dönüfl-
müfl olur.

Ödül de¤erlendirmesi; Genel Müdürlük Üst Ku-
rulu taraf›ndan, proje uyar›nca yap›lacak olan
harcama, elde edilecek kâr, faaliyetten kaynak-

lanacak tasarruf, niteliksel fayda (imaj, vb.) ve uygulana-
bilirlik alanlar›nda puanlanarak de¤erlendirilir. Puanlar›n
toplam›na göre öneri sahibi personel, ödüle lay›k görülür.  

Ödül sürecinin takibi ve sekreteryas› mevcut
sistemde ÇHS Kalite Müdürlü¤ü taraf›ndan yü-
rütülür. 

Ayr›ca Genel Müdürlük Üst Kurulu, ayl›k olarak
toplanarak bir önceki ay›n önerilerini de¤erlen-
dirir, projelendirilen önerilerin durumunu takip

eder, ve fizibilite çal›flmas› tamamlanm›fl önerilerin de
ödül de¤erlendirmesini yapar. 
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Ünlü Seyyah Evliya Çelebi 
1611 y›l›nda ‹stanbul Unkapan›'nda do¤an ünlü Türk

gezgin Evliya Çelebi’nin, 1682'de M›s›r'dan dönerken
yolda ya da ‹stanbul'da öldü¤ü san›lmaktad›r. 

Aslen Kütahyal› olan babas› Dervifl Mehmed Zillî, sa-
rayda kuyumcubafl›l›k yapar. Evliya Çelebi, ilkö¤renim
e¤itiminin ard›ndan bir süre medresede okur. Babas›n-
dan tezhip, hat ve nak›fl e¤itimi al›r. Musiki ile ilgilenir,
Kuran'› ezberleyerek ‘haf›z’ olur. Enderun’a al›nan Evliya
Çelebi, day›s› Melek Ahmed Pafla'n›n arac›l›¤›yla Sultan
IV. Murad'›n hizmetine girer. 

Geziye olan ilgisi çocukken babas›ndan, yak›nlar›n-
dan dinledi¤i öykülerden, söylencelerden ve masallar-
dan kaynaklanan Evliya Çelebi, Seyahatname adl› yap›t›-
n›n giriflinde bir gece düflünde Peygamber'i gördü¤ünü,
ondan "flefaat ya Resulallah" diyecek yerde flafl›r›p "seya-
hat ya Resulallah" dedi¤ini, bunun üzerine Peygamber'in
ona gönlünün uyar›nca gezme, uzak ülkeleri görme ola-
na¤› verdi¤ini yazar. Bu düfl üzerine 1635'te, önce ‹stan-

inceleme

bul'un bütün yörelerini dolaflmaya, gördükleri-
ni, duyduklar›n› yazmaya bafllar.

1640’l› y›llarda Bursa, ‹zmit ve Trab-
zon yörelerini gezer, 1645'te K›r›m'a
Bahad›r Giray'›n yan›na gider. Yak›n-
l›k kurdu¤u kimi devlet büyükleriyle

uzak yolculuklara ç›kan Evliya Çelebi,
mektup götürüp getirme göreviyle, ulak

olarak savafllara kat›l›r. 1645'te Yanya'n›n al›nmas›yla so-
nuçlanan savaflta, Yusuf Pafla'n›n yan›nda görevlidir.
1646'da Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Pa-
fla'n›n muhasibi olur. Do¤u illerini, Azerbaycan'›n, Gür-
cistan'›n kimi yörelerini gezer. Revan Han›'na mektup gö-
türüp getirmekle görevlendirildi¤i dönemde Gümüflhane
ve Tortum yörelerini dolafl›r. 1648'te ‹stanbul'a dönerek

Mustafa Pafla ile fiam'a gider. 3 y›l boyunca fiam ve çev-
resini gezer. 1651'den sonra Rumeli'yi dolaflmaya

bafllayan ve bir süre Sofya’da bulunan Evliya Çele-
bi, 1667-1670 aras›nda Avusturya, Arnavutluk,

Teselya, Kandiye, Gümülcine, Selanik yöreleri-
ni gezer. 

Tarihteki ‘Çelebi’ler
Kimi seyyah, kimi alim… Kimi hükümdar veya bilgin… Tarihte yer
alan ‘Çelebi’leri ve onlar›n, çevrelerine ›fl›k tutan yaflamlar›n› sizin

için araflt›rd›k.



karfl›s›na ç›kar. Yahya Bey’i ma¤lup eden Çelebi Meh-
med, ilerlemesinin tehlikeli olaca¤›n› anlayarak Bolu’ya
gider. Daha sonra Amasya’ya davet edilmesi üzerine ma-
iyeti ile harekete geçerek flehrin hakimi Kara Devlet fiah’›
yener ve Amasya’ya girer. Çelebi Mehmed ayn› y›l Sivas,
Tokat ve Amasya bölgesine tamamen hakim olur. Timur
Han’a esir düflen babas›n› kurtarmak için bir plan haz›rlar
ancak baflar›l› olamaz. Çeflitli olaylar›n ard›ndan Timur
Han, Çelebi Mehmed’e elindeki yerlerin hükümdarl›¤›n›
verir, ve al damgal› berat ve hükümdarl›k alameti olarak
taç, kemer ve h›rka gönderir.

Anadolu’nun birli¤i için mücadele etti
Bu dönemde yeniden ortaya ç›kan birliklerle parçala-

nan Anadolu birli¤ini infla etmek ve Osmanl› Devleti’ni
tekrar bir idare alt›nda toplamak isteyen Çelebi Meh-
med, kardeflleriyle muharebelere girer. Osmanl› Devle-
ti’nin topraklar›n› geniflletir. Çelebi Mehmed, Anadolu’da
Türk birli¤ini sa¤lama çal›flmalar› sürdürürken, H›risti-
yanlarla da dost geçinme politikas› güder. Candar ve Ka-
raman Beyliklerinden yard›m alarak Tuna’y› geçip, Ro-
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Meflhur ‘Seyahatname’si
50 y›l sürdü¤ü düflünülen gezilerini kaleme alan Ev-

liya Çelebi’nin Seyahatname’si, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u'nun komflu ülkelerle olan iliflkilerini yans›tmas› aç›-
s›ndan önemlidir. Evliya Çelebi gezdi¤i yerlerde gördük-
lerini, duyduklar›n› yaln›z aktarmakla kalmam›fl, onlara
kendi kiflisel yorumlar›n›, düflüncelerini de katarak gezi
yaz›s›na yeni bir içerik kazand›rm›flt›r. 

Seyahatname'de bafll› bafl›na birer araflt›rma konusu
olabilecek bilgiler, belgeler ortaya konur. Bunlar aras›n-
da öyküler, türküler, halk fliirleri, söylenceler, masal,
mani, a¤›z ayr›l›klar›, halk oyunlar›, giyim-kuflam, dü-
¤ün, dernek, e¤lence, inançlar, karfl›l›kl› insan iliflkileri,
komfluluk ba¤lant›lar›, toplumsal davran›fllar, sanat ve
zanaat varl›klar› önemli bir yer tutar. Evliya Çelebi insan-
larla ilgili bilgiler yan›nda, yörenin evlerinden, cami,
mescid, çeflme, han, saray, konak, hamam, kilise, ma-
nast›r, kule, kale, sur, yol, havra gibi de¤iflik yap›lar›n-
dan da söz eder. Bunlar›n yap›l›fl y›llar›n›, onar›mlar›n›,
yapan›, yapt›ran› ve onaran› anlat›r. Yap›n›n çevresin-
den, çevrenin havas›ndan suyundan söz eder. Böylece
konuya bir canl›l›k getirerek çevreyle bü-
tünlük kazand›r›r. 

Üslup bak›m›ndan ele al›nd›¤›nda;
Evliya Çelebi'nin o dönemdeki Osmanl›
toplumunda, özellikle Divan edebiyat›n-
da yayg›n olan a¤dal›, uyakl› düzyaz›ya
ba¤l› kalmad›¤›, daha çok günlük konufl-
ma diline yak›n, kolay söylenip yaz›lan
bir dili benimsedi¤i görülür. Bu dil ak›c›-
d›r, sürükleyicidir, yer yer e¤lenceli ve
alayc›d›r. 

Bir hükümdar; Çelebi Mehmed
En meflhur Çelebi’lerden Çelebi Meh-

med, Osmanl›’n›n beflinci padiflah›d›r.
Do¤um y›l›n›n 1386 oldu¤u söylenmek-
tedir. Babas›, Sultan Y›ld›r›m Beyaz›t
Han, annesi ise Germiyano¤lu Süleyman
fiah’›n k›z› Devlet Hatun’dur. Çelebi Meh-
med, küçüklü¤ünden itibaren devrin en
yüksek alimlerinden ders al›r. Din ve fen
ilimlerini ö¤renen Çelebi Mehmed, 1393
y›l›nda devlet idaresinde tecrübe sahibi
olmak üzere Amasya’ya Sancakbeyi ta-
yin edilir. Babas› ile Timur Han aras›nda
1403’te yap›lan Ankara Muharebesi’nde,
Osmanl› ordusunun ‹htiyat Kuvvetleri
Kumandanl›¤›nda bulunan Çelebi Meh-
med, savafl›n kaybedilmesi üzerine
Amasya’ya çekilmek ister. Ancak Canda-
ro¤lu ‹sfendiyar Bey’in ye¤eni Yahya Bey



manya topraklar›na girer. Macar-Eflâk ordusunu ma¤lup
ederek Mirça’y› yeniden Osmanl›lara tabi k›lar. Bundan
sonra Çelebi Mehmed, Anadolu’da kuvvetlenmifl bulu-
nan ‹sfendiyar Bey’le mücadeleye bafllar ve Sinop’u kufla-
t›r. Çaresiz kalan ‹sfendiyar Bey, Osmanl› Devleti’nin ha-
kimiyetini tan›r. Ayr›ca o¤lu Kas›m’›n istedi¤i Kastamo-
nu, Tosya, Çank›r› ve Kalecik’i Padiflaha verir. Samsun da
Osmanl› topraklar›na dahil edilir. Çelebi Mehmed, Edir-
ne’deyken ç›km›fl oldu¤u avda rahats›zlan›r. Padiflah, ve-
zirleri Beyaz›t, ‹brahim ve Hac› ‹vaz Paflalar› davet ederek
gizlice görüflüp büyük o¤lu Amasya Valisi Murad’›n he-
men davet edilmesini ister. K›sa süren hastal›ktan sonra
Haziran 1421’de vefat eder. Çelebi Mehmed’in vefat› son
derece gizli tutulur. Cesedi tahnit edilerek sarayda mu-
hafaza edilir. fiehzade Murad’›n 40 gün sonra Bursa’ya
gelmesiyle Çelebi Mehmed’in naafl› Bursa’ya getirilir. 

Osmanl› Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilen Çe-
lebi Mehmed makul hareket eden, sab›rl›, azim ve irade
sahibi, sözüne ve vaadine sad›k, nazik, vakur ve ciddi bir
hükümdar olarak an›lmaktad›r. Küçük büyük 24 savaflta
bulunarak 40’a yak›n yara ald›¤› rivayet edilir. Çelebi
Mehmed, k›sa ömrünü savafl alanlar›nda geçirmifl olma-
s›na ra¤men, memleketin imar›na da önem vermifltir.
Bursa’da yapt›rd›¤› cami, medrese, imaret ve Yeflil Türbe
önemli sanat eserleridir. 

Takma kanatlarla Galata Kulesi’nden 
Üsküdar’a; Hezarfen Ahmet Çelebi

Gelifltirdi¤i takma kanatlarla uçmay› baflaran ilk in-
sanlardan biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi, 17. yüzy›lda
Osmanl› topraklar›nda yaflam›fl bir Türk bilginidir. 1623-
1640 y›llar› aras›nda saltanat süren Sultan IV. Murat dö-
neminde, uçma tasar›s›n› gerçeklefltirdi¤inden ve genifl
bilgisinden ötürü halk aras›nda Hezarfen olarak an›ld›¤›
bilinir. ‹lham ald›¤› 10. yüzy›l Türk alimlerinden ‹smail

Cevheri’nin bulgular›n› iyice inceleyen ve ö¤renen Hezar-
fen Ahmet Çelebi, kufllar›n uçuflunu inceleyerek tarihi
uçuflundan önce, haz›rlad›¤› kanatlar›n dayan›kl›l›k dere-
cesini ölçmek için Okmeydan›’nda deneyler yapar.

1632 y›l›nda, lodoslu bir havada kufl kanatlar›na ben-
zer bir araç tak›p Galata Kulesi’nden kendini bofllu¤a b›-
rakan Çelebi, uçarak ‹stanbul Bo¤az›’n› geçer ve Üskü-
dar’a iner. Sarayburnu'ndaki Sinan Pafla Köflkü’nden bu
durumu seyreden Sultan IV. Murat, Hezarfen Ahmet Çe-
lebi ile önce çok yak›ndan ilgilenir, ancak bu derece bil-
gili ve becerikli bir adam›n varl›¤›ndan kuflkuya düflerek
onu Cezayir'e sürgün eder. Hezarfen Ahmet Çelebi orada
vefat eder.

Mevlid-i fierifin yazar›; Süleyman Çelebi 
Meflhur Türkçe ‘Mevlid’ kasidesinin yazar› olan Süley-

man Çelebi’nin, 1351-1422 y›llar› aras›nda Bursa'da ya-
flad›¤› bilinmektedir. Sultan I. Murat Han’›n vezirlerinden
Ahmet Pafla’n›n o¤lu, fieyh Mahmut Efendi’nin torunu-
dur. Bursa'n›n ileri gelen alimlerinden e¤itim alan Süley-
man Çelebi, Sultan Y›ld›r›m Beyaz›t döneminde Divan-›
Hümayun imam› olur. Bursa'daki Ulu Camii’nin bafl
imaml›¤›na getirilir. Meflhur ‘Mevlid-i fierif’i yazar. Süley-
man Çelebi Mevlid'inde; Allah’›n mutlak iradesini, yoktan
var etti¤ini ve Muhammed’in hiçbir mahlukta bulunma-
yan üstün ve yüksek vas›flar›n› anlat›r. Eserde çok olgun
fikirler ve kompozisyon bütünlü¤ü vard›r. Mevlid, mes-
nevi fleklinden ziyade, kaside fleklinde tertiplenmifltir.
Baz› yerlere gazel parçalar› da eklenmifl ve aruz vezni ile
yaz›lm›flt›r. 

Osmanl› bilgini; Katip Çelebi 
Osmanl› bilgini Katip Çelebi, fiubat 1609'da ‹stan-

bul'da do¤du. 6 Ekim 1657'de ayn› yerde öldü. As›l ad›
Mustafa olan Katip Çelebi, Do¤u'da ‘Hac› Halife’, Bat›'da

ise ‘Hac› Kalfa’ ad›yla tan›n›r. Babas› Abdullah,
Enderun'da yetifltikten sonra silahtarl›k göreviy-
le Saraydan ayr›l›r. 14 yafl›na kadar özel e¤itim
alan Katip Çelebi, 1623 y›l›nda Anadolu Muha-
sebesi Kalemi'ne girer. 1624-1640 y›llar› aras›n-
da süren IV. Murad döneminde giriflilen Do¤u
seferlerine Kâtib olarak kat›lan Çelebi, 1635'te
‹stanbul'a dönerek kendini tümüyle okuyup yaz-
maya verir. Dönemin ünlü bilginlerinin dersleri-
ne kat›larak medrese ö¤renimindeki eksiklikleri-
ni giderir. Tarihten t›bba, co¤rafyadan astrono-
miye kadar genifl bir ilgi alan› olan Kâtib Çelebi
1645'te s›ras› geldi¤i halde yükselemedi¤i için
kalemdeki görevinden ayr›l›r. Ancak 1648'de
Takvimü't-Tevarih adl› yap›t› dolay›s›yla fieyhü-
lislam Abdürrahim Efendi arac›l›¤›yla kalemde
ikinci halifeli¤e getirilir. 

inceleme
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r›n harita kullanmamaktan ileri geldi¤ini aç›klar. Bu
ikinci Cihannüma'da anlat›lan son yer Van'd›r. Kâtib
Çelebi'nin Bat›'da tan›nan en ünlü yap›t› Keflfü'z-Zü-
nun an Esamü'l-Kütübi ve'l-Fünun'dur. Arapça bir
bibliyografya sözlü¤ü olan yap›tta 14.500 kitap ve
risalenin ad› ve yazar› verilir. ‹slam dünyas›nda da
genel kabul gören Aristoteles'in bilim tasnifine göre
ve alfabetik olarak düzenlenmifl olan yap›t, yirmi
y›lda tamamlan›r. 

Bir flair; Afl›k Çelebi
1519 y›l›nda Prizren’de do¤an Afl›k Çelebi’nin

as›l ad› Pir Mehmet’tir. Hz. Muhammed’in soyuna
dayanan, Ba¤datl› bir aileden gelen Afl›k Çelebi’nin
büyük dedesi Seyyid Muhammed Netta, 14. yüzy›l
sonunda Bursa’ya, Emir Buhari ile gelip yerleflmifl

bir kiflidir. Babas› Seyyid Ali, annesi 2. Bayezid dönemi-
nin kazaskeri Müeyyedzade Abdurrahman Efendi’nin k›-
z›d›r. Çok iyi Farsça bilen babas›, I. Selim zaman›nda ‹ne-
göl kad›l›¤› yapm›fl, 1535’te ise ölmüfltür. Edebiyat ve
ilimle ilgilenen bir çevrede bafllad›¤› ö¤renimini ‹stan-
bul’da sürdüren Afl›k Çelebi, kad›l›k yapm›flt›r. Ziget-
var’dan ‹stanbul’a dönen II. Selim’e, bir lamiyye (lam uya-
¤› ile düzenlenmifl) gazel sunan Çelebi, bunun üzerine
Kratova kad›l›¤›na getirilir. 1566y›l›nda, uzun süre üze-
rinde çal›flt›¤› ‘fiairlerin Duyusu’ adl› eserini II. Selim’e,
Taflköprülüzade’nin ‘fiakay›k’ adl› eserinin çevirisini de
Sadrazam Sokullu Mehmet Pafla’ya sununca Üsküp kad›-
l›¤›na getirilir. Afl›k Çelebi, 1572’de, bu flehirde vefat
eder. Türbesi, Üsküp’ün do¤usundad›r. Afl›k Çelebi’nin fli-
irleri yal›n, basit bir dille yaz›lm›flt›r. Ana temalar› aflk ol-
makla birlikte fliirleri, yaflanan pek çok olay› da yans›t›r.
16. yüzy›l›n en özgün edebiyat tarihçisi olan Afl›k Çele-
bi’nin bafll›ca yap›tlar›; fiairlerin Duyusu, Bursa fiehrengi-
zi, Zigetvar-Name, Mahkeme Belgeleri Derlemesi, K›rk
Hadis Aç›klamas›’d›r.

Matematik ve astronomi alimi; Mirim Çelebi  
As›l ad› Mahmut olan Mirim Çelebi, tan›nm›fl Osman-

l› matematik ve astronomi alimlerindendir. Dedesi ünlü
Ali Kuflçu'dur. 16. yüzy›lda ‹stanbul'da do¤an Mirim Çele-
bi, medreselerde okur. fiehzade Beyaz›t’›n flehzadeli¤i za-
man›nda hocal›k yapar ve bu dönemde önemli makam-
larda görev al›r. Daha sonralar› I. Selim taraf›ndan Ana-
dolu Kazaskerli¤i'ne atanan Mirim Çelebi,
Ulu¤bey'in ünlü ‘Zeyç’ adl› eserini Fars-
ça yorumlar. Ayn› zamanda büyük-
babas› Ali Kuflçu'nun astronomi ile
ilgili ‘Fethiye’ adl› risalesini de yo-
rumlayan Çelebi’nin, matematik
ve astronomi ile ilgili yedi-sekiz ri-
salesi daha vard›r.
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Tarihten bibliyografiye bir çok de¤erli 
eseri kaleme ald›
Bundan sonra da ö¤renme ve ö¤retme yolundaki ça-

balar›n› sürdüren Kâtib Çelebi pefl pefle yap›tlar vermeye
bafllar. Tarih, co¤rafya ve bibliyografi alanlar›nda telif ve
çeviri olarak yirmiyi aflk›n kitap yazan Katip Çelebi, ayr›-
ca dönemin medreselerinin din bilimleri ve pozitif bilim-
ler alan›ndaki durumunu sergiledi¤i ve elefltirdi¤i yap›t-
lar›yla da tan›n›r. 

Tarih alan›ndaki yap›tlar›n›n ilki 1642'de tamamlad›-
¤› Arapça Fezleke'dir (Fezleketi Akvâlü'l-Ahyâr fi ‹lmi't-
Tarih ve'l-Ahbar). Dört bölümden oluflan kitapta tarihin
anlam›, konusu ve yarar› anlat›ld›ktan sonra bu alandaki
temel yap›tlar›n bir bibliyografyas› verilmifl, ard›ndan da
klasik ‹slam tarihçili¤ine uygun olarak dünyan›n yarat›l›-
fl›ndan 1639'a dek kurulan devletler ve meydana gelen
önemli olaylar k›saca s›ralanm›flt›r. En tan›nm›fl yap›tla-
r›ndan olan Tuhfetü'l-Kibar fi Esfari'l-Bihar'da, kurulufl
döneminden 1656'ya kadar Osmanl› denizcili¤inin bir
tarihçesi yan›nda Osmanl› donanmas›n›n, tersane ve
bahriye örgütünün iflleyiflini anlat›r, kaptan-› deryalar›n
yaflam öykülerini verir. 

Co¤rafi yap›tlar›n›n en önemlisi olan Cihannüma, Os-
manl› co¤rafyac›l›¤›nda yeni bir ç›¤›r açar. Kâtib Çelebi
Cihannüma'y› iki kez yazar. 1648'de yazmaya bafllad›¤›
ilki, klasik ‹slam co¤rafyas› temelindedir. Bu yap›t›n› he-
nüz bitirmemiflken eline geçen Gerardus Mercator'un At-
las'›n› Mehmed ‹hlasî adl› bir Frans›z dönmesinin yard›-
m›yla Latince'den Türkçe'ye çevirterek yeni bilgiler edinir
ve 1654'te Cihannüma'y› ikinci kez yazmaya giriflir. ‹kin-
ci Cihannüma, dünyan›n yuvarlak oldu¤unu da kan›tla-
maya çal›flan fiziki co¤rafya a¤›rl›kl› bir girifl bölümün-
den sonra Kristof Kolomb ve Macellan'›n keflif gezilerin-
den söz eder. Ard›ndan Japonya'dan bafllayarak Asya ül-
kelerini tan›t›r. Bunlar›n tarihleri, yönetim biçemleri,
ekonomileri, inançlar› konusunda bilgiler verir. Bu arada
‹slam co¤rafyac›lar›n›n bilgi yanl›fllar›n› gösterir, bunla- ç
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elebi Hizmet G›da (Little Caesars) ve Çelebi Hiz-
met Restoran’daki (Arby’s) E¤itim Departma-
n›’n›n amac›; Arby’s ve Little Caesars restoranla-

r›nda çal›flan personel ve yöneticilerin, pozisyonlar›n›n
gerektirdi¤i ve e¤itim sisteminde tan›ml› olan e¤itimleri
almalar›n› sa¤lamakt›r. Bu amaç do¤rultusunda E¤itim
Departman›, tüm flirket yöneticilerinin kat›l›m›yla haz›r-
lad›¤› e¤itim modüllerini y›ll›k e¤itim takvimine göre uy-
gular. Performans de¤erlendirmelerinin sonucunda ç›-
kan e¤itim ihtiyaçlar› ise, ilgili birimlerce E¤itim Depart-
man›’na bildirilir ve personelin seviyesine göre flirket içi
ve d›fl› e¤itimlere kat›larak mesleki ve kiflisel geliflimleri
artt›r›lmaya çal›fl›l›r. 

fiirket içi verilen e¤itimler; Ekip E¤itimcisi, Teknik
E¤itimler (Bizim ‹flimiz Et, vb.), Yerel Pazarlama Teknikle-
ri, Mali ‹fller Uygulamalar›, ‹nsan Kaynaklar› Uygulamala-
r›, Temel Operasyon, Asistan Müdür, Restoran Müdürü,
ve Restoran E¤itim Müdürü E¤itimi olarak s›ralanabilir.

fiirket çal›flanlar›m›z için d›flar›dan al›nan e¤itimle-
rin baz›lar›; ‹lk Yard›m, Telefon Doctor, Tak›m Olufltur-
ma, Zaman Yönetimi, G›da Güvenli¤i, Koçluk, Excell, Sa-
t›fl Art›rma Teknikleri, ve Etkin Sunum Teknikleri E¤iti-
mi’dir.

Standart e¤itim programlar› oluflturarak, restoranlar-
daki e¤itimlerde kullan›lmak üzere ifl yard›mc›lar› haz›rla-
yan Çelebi G›da Grubu E¤itim Departman›, sisteme ilave
olan yeni ürünlerin e¤itimlerini vermekte ve merkezde
verilen e¤itimlerle de iletiflim becerilerini gelifltirip liderlik
yetkinlikleri kazand›rmaktad›r. Bu çerçevede kat›l›mc›lar,
çeflitli aktiviteler ve al›flt›rmalarla kendi liderlik yetkinlik-
lerinin fark›na var›r, gelifltirilmesi gereken yönleri hakk›n-
da geri bildirim al›r ve böylece geliflim sürecine bafllam›fl
olurlar.

Arby’s Restoranlar›nda ifle girifl yapan yeni bir ekip
üyesi, ilk ifl gününde Restoran Müdürü taraf›ndan Oryan-
tasyon, ‹fl Güvenli¤i ve G›da Güvenli¤i e¤itimleri al›r. Son-
ra s›ras›yla Üretim, Servis, ve Destek Bölgesi E¤itimleri ve-
rilir. Bu e¤itimleri tamamlayan ekip üyelerine istasyonlar-

hizmetlerimiz

la ilgili s›nav yap›larak yeterli seviyede olan çal›flanlar›n
terfileri ilgili müdürlerin kontrollerinden sonra onaylan›r.
Little Caesars Restoranlar›nda ise, ifle girifl yapan her ekip
üyesinin pozisyonuna göre ilk e¤itim planlar› mevcuttur.
Bu planlar sürücüler için 17, mutfak personeli için 27 ve
restoran servis personeli için 20 gün olarak haz›rlanm›fl-
t›r. Vardiya, Asistan ya da Restoran Müdürü, ve Franchi-
see adaylar› için de pozisyonlar›na göre ilk e¤itim planla-
r› uygulan›r. Her personele terfi öncesi s›nav yap›l›r ve so-
nucuna göre ilgili müdürlerin kontrollerinden sonra terfi-
ler onaylan›r. 

E¤itim Departman› y›l içerisinde en az iki kez tüm res-
toranlara e¤itim uygulamalar›n›n kontrolü ve denetimi
için ziyaretlerde bulunur, eksik kal›nan noktalarda ya da
hatal› uygulamalarda restoranlara do¤ruya yönlendirici
geri bildirimler verir. Restoranlar da her ay bafl›nda, bir
sonraki ay›n e¤itim programlar› ve analiz raporlar›n› E¤i-
tim Departman›’na gönderir. E¤itim Uzman› Asl›han Alt›-
ok taraf›ndan yap›lan raporlamalar›n konsolidasyonu ile
vizyonel hedeflerin takibi ve yakalanmas› için yönlendir-
meler yap›l›r. 

Bu çal›flmalar do¤rultusunda, 2010 Kiflisel Geliflim Viz-
yonel Hedeflerimize gittikçe yaklaflt›¤›m›z› söylemek do¤-
ru olacakt›r.  

Hikmet Toksöz
Çelebi G›da Grubu

Kalite Güvence ve E¤itim Müdürü  

Çelebi G›da Grubu 
e¤itimlerine h›z verdi

Ç



1) Çelebi Grubu’nda 25 y›l› aflk›n süredir hizmet
veren kifliler olarak, bize 25 y›l öncesinden, ifle baflla-
d›¤›n›z ilk günlerden k›saca bahsedebilir misiniz?

Erol Çamur: 1984’te hizmetine bafllad›¤›m›z Lufthan-
sa Havayollar›’n›n yer hizmetleri sözleflmesine istinaden,
1983 Aral›k ay›nda birçok çal›flma arkadafl›mla beraber
ben de Çelebi ailesine kat›ld›m. O günlerde toplam ÇHS
personeli 40 kifli civar›ndayd›, sonra bu say› 100’leri bul-
du. Yaklafl›k 1-1.5 ay sahada  e¤itim ald›k. Genel e¤itim-
lerden sonra vardiyalara ayr›larak, bilgi birikimi yüksek
superviserlar›m›z›n sevk ve idaresinde geliflimlerimizi
sürdürmeye devam ettik. O günlerin benim için en güzel
taraf›, birçok meflakkatle ifle gelirken bir yandan da her
gün de¤iflik bir fleyler ö¤reniyor olmam›n tad›yd›.

Cahit Altay: Aral›k 1983’te ‹stanbul’da ifle bafllad›m.
Biz de yaklafl›k bir 40 kifli girdik ifle. O dönem hizmet ver-
di¤imiz havayollar› olarak SAS, Avusturya Havayollar›,
Swiss Air ve Amerikan askeri uçaklar› vard› ama her gün
seferleri yoktu. Asl›nda bizim ifle al›n›fl›m›z, Çelebi Luft-
hansa’ya hizmet vermeye bafllayaca¤›ndan, a¤›rl›kl› ola-
rak buna haz›rlan›p bir ekip oluflturmakt›. Böylece vardi-
ya sistemini ve ilk E-Postas› 11:00-21:00 çal›flmas›n› kur-
duk. Lufthansa’n›n bafllamas›yla yeni postalar olufltu, o
dönemde eleman say›s› artmaya ve flirket her geçen gün
büyümeye bafllad›. 

Erbay Kafadar: Ben de önce iflçi olarak göreve baflla-
d›m. Sonra uçakalt›, temizlik sorumlusu, ve postabafl› ol-
dum. O zamanlar iki traktör ve 10 tane de bagaj arabas›
vard›. Çelebi ailesinin üyeleri olarak çok çal›fl›p, beraber
bu seviyelere geldik. Kendi yeme¤imizi yapar, d›flar›dan
usta tutmadan kendi içimizdeki ustalarla bir çok iflimizi
baflar›yla görürdük.
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Cengiz Tezer: Ben 1982’de ifle bafllad›¤›mda, flimdiki
binalar yoktu, ve Genel Müdürlü¤ümüz d›flar›dayd›.
Uçaklar genelde ö¤leden sonra gelirdi. Biz de o zaman
aprona inerdik. Ö¤lene kadar da merdivenleri siler, te-
mizlikle, bak›mla meflgul olurduk. En fazla 10-12 kifliydik.
Sabah 9:00’da ifl bafl›, akflam 18:00’de iflimiz biterdi. Ge-
ce vardiyas› yoktu. Tabi uçak seferi yoktu akflamlar›. Luft-
hansa bafllad›ktan sonra da vardiya sistemine geçildi.

2) O günlere dair, akl›n›zda kalan ilginç bir an›n›z
var m›?

50 y›ll›k Çelebi’nin
25 y›ll›k emektarlar›

1958’den 2008’e 50 senedir hizmette olan Çelebi’nin, 25 y›ld›r
kesintisiz hizmet veren en eski dört emektar› ile, 25 y›l öncesine,
o günden bugüne de¤iflen geliflen Çelebi’ye, ve ac› tatl› an›lar›na

dair keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. 

Erol Çamur: 
ÇHS Genel Müdürlü¤ü
Proje Müdürü
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E.Ç: Geçen y›llara bakt›¤›m›zda biz fark›nda olmasak
da birçok an› birikiyor ve elbette bu an›lar çal›flma haya-
t›m›za yön vererek bizleri gelifltiriyor. Mesela; 1990-
91’de ülke çap›nda yap›lacak olan, bir günlük genel grev
için Yönetim Kurulumuz ve ‹stasyon Yönetimimiz topla-
narak, 24 saatin hizmet planlamas›n› yap›yorduk. Ben
Planlama Süpervisörüydüm ve Uçakalt› Planlama Formu-
nu tanzim ediyordum. Patronlar›m›z›n o s›rada, aktif gö-
revlere kendilerini yazd›rmalar› ve  bizzat çal›flarak bizle-
re destek ve örnek olmalar›n› unutmam mümkün de¤il.

C.A: O dönemde yemekhane ya da etrafta yemek ye-
nebilecek fazla yer yoktu. Bazen s›k›nt› oluyordu. Dolay›-
s›yla kimi evden getiriyordu yeme¤ini sefertaslar›yla ya
da baflka çözümler buluyorduk. ‹nsanlar burada yemek
yapar›z diye malzemelerle gelmeye bafllad›. Ama ofisler-
de fazla elektrik prizi yoktu. Bir gün Teknik Müdürümüz
Tuncer Çoban ça¤›rd› beni. Arkadafllar, onlar›n Teknik k›-
s›mdaki prizleri kullan›p evden getirdikleri malzemelerle
yemek piflirmifller. Tuncer Bey de k›z›yordu; “Her yer yu-
murta kokuyor!” diye.. Hofl bir an› olarak kald› haf›zam-
da. 

E.K: Benim de bir gün ifle giderken apandisitim pat-
lam›fl. Fark›nda de¤ilim tabi. Sadece a¤r›m vard›. ‹flimiz
önemli, a¤r›ya ald›rmadan devam ettim. Ama sonra art-
t› s›k›nt›, o zaman acile kald›rd›lar beni ve apandisitimin
patlad›¤›n› söyleyerek ameliyata ald›lar. O an akl›mda
hala ifller vard›...

C.T: Kaç tane an›m›z var, 25 y›lda... Zorlu süreçler-

den geçtik Çelebi olarak... Hep beraber, ac› tatl›, elele
büyüttük fiirketi. Ben ifle Follow Me arac› kullanarak bafl-
lad›m. Biz park ettirirdik uçaklar›. High Loaderlar, Push-
Backler yoktu o dönem. Askeri uçaklar mesela, oldu¤u
yerde dönerdi. Sonra Lufthansa’n›n gelmesi, uçaklar›n
Airbus olmas›yla, geliflti o tip ekipman ve malzemeler.
High-Loader geldi, vs.. Mevcut iç hatlar ve körükler de o
y›llarda yap›ld›. Ne iç hatlar vard› ne d›fl hatlar... Biz o za-
manlar, oralara hep uçak park ettiriyorduk.

3) 25 y›l önce ifle girdi¤iniz fiirketin, bugünkü ya-
p›s›na, bu büyüklü¤e ulaflaca¤›n› hiç düflünmüfl müy-
dünüz?

E.Ç: ‹lk bafllad›¤›m y›llarda,  iflimiz çok heyecanl›  an-
cak dura¤and›. Yani flirketimize sürekli yeni firmalar ka-
t›lm›yordu. Biz de haliyle firmalar ve hatta uçak tipleri
baz›nda iflimizde uzmanlaflmaya bafllad›k. Ama 90’l› y›lla-
ra geldi¤imizde, charter yönetmeli¤i ç›k›nca, büyük bir
de¤iflim ve geliflim yafland›.

C.A: Çelebi’nin bu denli büyüyece¤ini, geliflece¤ini
düflünmemifltim. Eskiden daha basit planlar›m›z, arzula-
r›m›z vard›; kendi yemekhanemizin olmas›, personel ser-
visi güzergahlar›n›n daha geliflip detaylanarak çal›flanla-
ra ulafl›m kolayl›¤› sa¤lamas›n› isterdik... Burada belirt-
mek laz›m tabi, fiirketimizin bugünlere gelmesinde her-
kesin çok büyük katk›s› var. Herkeste çok büyük bir sa-
hiplenme vard› Çelebi’ye karfl›.. Özellikle de o günkü zor
flartlarda ifle bafllay›p devam eden insanlarda... Eski per-
sonelin, bu zorluklara gö¤üs gerip Çelebi’yi sahiplenme-
si, flirketin büyümesinde önemli rol oynad›.

E.K: O günlerde, hem çal›flanlar hem yöneticiler ola-

Erbay Kafadar:
ÇHS Çorlu ‹stasyonu
Ramp fiefi

Cahit Altay:
ÇHS Kargo Müdürlü¤ü
Kargo fiefi



rak flirketi sürekli ileriye tafl›mak için mücadele üzerine
mücadele verdik. Hep beraber gecemizi gündüzümüze
katt›k. O çal›flmalar›n sonunun bu günlere gelece¤ine yü-
rekten inan›yorduk. Hedefimiz büyümekti, bu inançla ça-
l›flarak hep beraber baflard›k diyebilirim. 

C.T: Düflünemezdim tabi. O eski, zor zamanlarda ‘Çe-
lebi kapanacak’ diye dedikodular vard›, rakipler güçlene-
cek, vs.. Ama sonra ifller de¤iflti, Çelebi büyümeye baflla-
d›. Mesela Swiss Air’in kendi ekipman›; bagaj arabalar›,
merdivenleri, vs. vard›. Onlar›n hizmetinde kendi malze-
melerini kullan›rd›k. Sonra Çelebi de yeni ekipman yat›-
r›mlar› yapt›. Biz de özenle bakt›k al›nan ekipmanlara.
Hep siler, p›r›l p›r›l parlat›rd›k. Bagaj arabalar›n› gece hor-
tumlarla y›kard›k. Uçaklar gelene kadar, ö¤leden önce,
hep ekipmanlar›n temizli¤i ile etraf›n tertip düzeni ile
meflgul olurduk.

4) Geçen bu uzun zaman zarf›nda unutamad›¤›n›z
iyi ve kötü günler var m›?

E.Ç: Birkaç ‘en’den bahsetmek isterim; 1991’deki bü-
yük havac›l›k grevi s›ras›nda 40 günlük yo¤un çal›flmam›-
z›, 99 depreminde ailem araç içinde uyurken Havaliman›-
na götürerek yapt›¤›m çal›flmalar›m›, 2003’te hizmete
açt›¤›m›z Anadolu istasyonlar›m›z›n kurulufl aflamas›nda-
ki ilk zorluklar›m›z› unutam›yorum. Elbette zamanla ve
azimle hepsinin üstesinden geldik. Bir de ilk terfiim, De-
puty Superviser oldu¤um günü unutamam. Üniformam,
ofisim de¤iflmifl, görev ve sorumluluklar›m artm›flt›.

C.A: Kargodaki yang›n hepimiz için kötü bir an› oldu.
Bir de Körfez Krizi çok zor dönemdi. Ama y›lmadan de-
vam ettik. Ne mutlu bugünlere geldik. Burada çal›flan es-
ki personelin bilgi, beceri ve e¤itim yönleri çok geliflmifl
durumda. Eskinden personel, teknik ifllerin hepsinde yet-
kindi, tüm ekipman› kullanmay› bilirdi. Her durumda ra-
hatl›kla müdahale edebilirdi. Büyümeye ba¤l›, organizas-
yonel yap› da bafltan afla¤› de¤iflti tabi. Bir de, ilgili kanun
de¤iflikliklerinin özel antrepoculu¤a müsaade etmesiyle,
Yönetim Kurulumuzun antrepoculu¤a girifl karar›m›z› al-
d›¤›n› duydu¤um anda ne kadar sevindi¤imi hat›rl›yo-
rum. O günlerde hep bu karar› bekliyordum ve duydu-
¤umda inan›lmaz mutlu olmufltum.

E.K: Bir seferinde Emirates 727 yolcu uça¤›na kargo-
bagaj yüklerken, çok kötü bir hava muhalefeti vard›. O
uça¤›n yüklemesine imkans›z gözüyle bakanlara ra¤men,
tüm ekip azimle çal›fl›p, çok çaba göstererek sorunsuz bir
flekilde zaman›nda yüklemeyi tamamlayabilmifltik. Hepi-
mizin gururland›¤› bir and›. Yine, Çelebi’de y›l›n persone-
li seçildi¤im günü, A›r France’in de 52 ülkedeki ramp hiz-
metini en iyi yerine getiren personel seçildi¤im günü her

zaman mutlulukla hat›rl›yorum.

C.T: Yang›n gerçekten çok kötü oldu. Kargo binam›-
z›n yan›ndan gelip geçtikçe mutlu oluyorduk. fiimdi bom-
bofl kald› o alan, neflemiz kayboldu. ‹nsan üzülüyor haliy-
le... Bir de Havafl’›n grevinde çok koflturup, çok yorulduk.
Gelen tüm uçaklara biz bak›yorduk. Mevcut ekiple hepsi-
ne yetiflmeye çal›flt›k. Gerçekten zorlu bir dönemdi. Yine
de, tüm zorluklar›na ra¤men insan bir kez sevince bu ifli,
ac› tatl› her gün, ayr› bir mutluluk kat›yor geride kalan 25
y›la..

5) 50. Kurulufl Y›ldönümü’nde Çelebi Ailesi’nin
emektar bir üyesi olarak, Çelebice okurlar›na bir me-
saj›n›z var m›?

E.Ç: Öncelikle böyle büyük bir ailenin üyesi oldu¤um
ve en de¤erli y›llar›m› paylaflt›¤›m için çok mutluyum.
Herkesin yapt›¤› ifli sevmesi ve iyi ö¤renerek hayata ge-
çirmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Paylafl›mc›, çevresine
duyarl›, duruflu ve saf› belli, her konumda üretken, gele-
neklerden haberdar olunmal› ve hep ileriyi hedeflemeli. 

C.A: Çelebi’yi gerçekten çok seviyor ve tam bir aile flir-
keti oldu¤una inan›yorum. Bu güvenle 25 y›ld›r Çelebi
çat›s› alt›nday›z. Hiçbir endifle, kayg› duymadan devam
edip, çal›flabildi¤im kadar burada çal›flaca¤›m.

E.K: Çelebi ailesinin bir ferdi oldu¤unuzu unutmaya-
rak ve de çok çal›flarak Çelebiyi yeni baflar›lara tafl›y›n.

C.T: Can Bey de Canan Han›m da bambaflkalar. Onlar
da her zaman bizlerle beraberdi, yan yana çal›flt›k. Canan
Han›m uça¤›n içine ç›kar, temizli¤e bakard›. Can Bey de
uçak alt›ndayd›. Onlar› da yapt›¤›m›z ifli de çok sevip sa-
y›yoruz. Sevmesek zaten bunca zaman çal›flamazd›k. Çok
yorulduk ama y›lmadan devam... Ald›¤›m›z teflekkürler,
takdir belgeleri, hep daha iyisine motive ediyor bizleri.
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Cengiz Tezer:
ÇHS ‹stanbul ‹stasyonu
Ramp ‹flçi fiöför
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Erol Bey, sanat yaflam›n›zda 52 y›l› geride b›rakt›-
n›z. Geçen y›llar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Ben bugüne kadar sabun köpü¤ü ifller yapt›¤›m› zan-
nediyordum. Hiç öyle de¤ilmifl, güzel fleyler yapm›fl›m.
fiimdi bu yafl›mda çok hofluma gidiyor… Gençli¤in bana

röportaj

olan sevgisi, sayg›s›, hala ifller halde olmam… Bunlar gü-
zel fleyler. Her gün bir teklifle geliyorlar. Çok insan var
‘yaflland›k, ne olduk’ diyen. Hay›r! As›l flimdi ben neyim?!
Eskiden her fleyin bafl›ndayd›m, acemiydim. fiimdi dene-
yimliyim. Gençlerden gelen yeni fleyler var. ‹kisini har-

Tiyatronun yar›m as›rl›k
ç›nar›; Erol Günayd›n

Geleneksel tiyatronun Meddah’›, Karagöz’ü… Çocuklu¤umuzun
Bay Yanl›fl’›… Tiyatronun yar›m as›rl›k ç›nar›… Geçti¤imiz günlerde

50. sanat y›l›n› geride b›rakan oyuncu Erol Günayd›n ile 
sahnelerin ahflap kokusu aras›na sinen hevesi ve tiyatro üzerine

keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. 



biyat, fliir,
resim vard›.
Her mesle¤in
bir taraf› tiyatroya
girmiflti. Her fleyi ora-
da gördüm; mutfa¤›n›, arka
taraflar›n›... Aktörlükten ziyade
bu taraflar›n› sevdim tiyatronun.
Edebiyatç›larla, yönetmenlerle, res-
sam ve flairlerle arkadafll›k yapt›m. Lam-
bo’nun meyhanesinde Oktay R›fat’› Melih Cev-
det’i tan›d›m. R›fat Ilgaz, Özdemir Asaf arkadafl›md›.

1956 senesinde Can Yücel’le tan›flt›m. Necati Cumal›, Ru-
hi Su ayn› flekilde… Oyun bittikten sonra birlikte vakit ge-
çirirdik. Sohbet eder, onlar› dinlerdim. Turgut Özak-
man’›n yazd›¤› Duvarlar›n Ötesi’nde de oynam›flt›m,
onunla da dostlu¤um oldu. Sait Faik’i de tan›d›m. Küçük-
tüm, ‘Kara o¤lan’ demiflti bana kuliste. Haldun Taner’in
yan›ndan ayr›lmazd›m. Tüm bu isimlerin o kadar çok etki-
si var ki üzerimde, unutmam mümkün de¤il. Elefltirilerini
al›r, fikir al›flveriflinde bulunurdum. Beni besleyen asl›nda
onlar oldu. Sahneye ç›kt›¤›mda arkamda kocaman bir
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manlay›nca insan o kadar büyük bir mutlulu¤un içine gi-
riyor ki...  

Trafik bilgilerini televizyondaki ‘Bay Yanl›fl’ karakteriy-
le çocuklara veren benim. Y›llarca Akbank Çocuk Tiyatro-
su’nu yapt›m. Bir karavanla Anadolu’yu köy köy gezerek,
meydanlarda çocuklara Karagöz, kukla ve orta oyunu oy-
nad›m. Onlar› sahneye ç›kar›p masallar anlatt›rd›m. 20-
30 sene Akflehir’de dolafl›p Nasrettin Hoca’l›k yapt›m. ‹yi,
kal›c› ifllermifl bunlar. Ekti¤im tohumlar›n flimdi meyve
vermesi beni çok mutlu ediyor. 

Galatasaray Lisesi’nde ö¤retmenlerinizi taklit
eden, amatör olarak tiyatroyla ilgilenen bir gençken
profesyonel tiyatroya geçifliniz nas›l oldu?

Ailemde tiyatroyu bilen yok. Küçük yaflta Karade-
niz’den ç›kt›m, ‹stanbul’a geldim. O zaman bizim oralar-
da 3. s›n›ftan sonra okul yoktu. Babam Galatasaray Lise-
si’ne verdi beni. Yat›l› okul oldu¤u için
uzun ve e¤lenceli yatakhane sohbetleri
olurdu. Bol bol e¤lenirdik… Çok ça-
l›flkan bir ö¤renciydim asl›nda. An-
kara fiehir Tiyatrosu’nu kuran
Asaf’la da s›ra arkadafl›yd›k. ‹kimiz
de doktor olmak istiyorduk. 

Ben bir tak›m hikayeler anlat›r,
gördü¤üm Dümbüllü oyunlar›n›
Asaf’a ve di¤er çocuklara oynar-
d›m. Ö¤retmenlerin taklitlerini ya-
pard›m. Çok e¤lendiriyordum ço-
cuklar›. ‘Seni tiyatro toplulu¤una
alal›m’ dediler. ‘‹stemem’ dedim, o
zamanlar doktor olmak istiyor-
dum. Derken bir gün apar topar
konferans salonuna getirdiler be-
ni. Bakt›m salonda Reflit Baran,
Haldun Taner gibi isimler ve hocala-
r›m›z var. Onlar›n huzurunda imtihan edildim. Ço¤u kon-
servatuarda ö¤retmendi ve bir yerde bu konservatuar im-
tihan› gibi oldu. Çok komik ifller yapt›m ama ‘kazand›n’
dediler. Böylece, e¤lenece¤iz diye flaka yollu girdi¤im ti-
yatro serüveninin içinde kal›verdim. Sonra gazetelerde
haberler ç›kmaya bafllad›; Galatasaray Lisesi çok iyi, çok
yetenekli oyuncular yetifliyor diye… Muhsin Bey o zaman
küçük sahneyi yönetiyor. Oradan haber geldi bana; ‘oku-
lunu bitirsin, bize gelsin’ diye. Çok hofluma gitti tabii…

Oyunculukta sizi bugünlere getiren dönüm nokta-
lar›, kifliler, olaylar nelerdir? Tiyatroyu sizin için vaz-
geçilmez k›lan nedir? 

Benim tiyatroya olan sevgim yaln›z oyunculuktan
kaynaklanm›yor. Tiyatroya girdi¤im zaman, orada o ka-
dar çok güzellikle karfl›laflt›m ki… Orada müzik vard›, ede-

Bu mesle¤e girdi¤in
zaman paray› unuta-
caks›n. Bu ifl sevgi
iflidir. Bu ifl sadece

yap›l›r, yaflan›r.
S›k›nt›lar›na, üzün-
tülerine katlanarak
yaflayacaks›n. Ben
öyle yaflad›m. Hala
oynamak için para
istemem, ‘bir görün
bakal›m becerebile-
cek miyim?’ derim.



edebiyat gücü vard›. Bugün hiçbir tiyatrocunun
böyle bir edebiyat yaflam› oldu¤unu düflünmü-
yorum.

Son zamanlarda televizyonda bir sürü
meddah ortaya ç›k›yor ama meddah deyince
akla Erol Günayd›n geliyor. Sizce meddahl›k
nedir? Kime meddah denir? Meddah›n sos-
yal bir misyonu var m›d›r? 

Meddahl›k tart›flmalar› yap›l›yor zaman za-
man… Benim bildi¤im Meddahl›k; Haldun Taner, Sad›k
fiendil, Selçuk Kaskan, Burhan Felek gibi ustalardan dinle-
diklerimden ve okudu¤um kitaplardan geliyor. Hakk› Ka-
raday›’n›n oyununu seyretmifltim, Sururi Karamaniler’in
Londra Konferans›’n› dinlemifltim tafl plaktan. Tüm bun-
lardan bildi¤im kadar›yla; bir adam ç›k›yor sahneye, çeflit-
li taklitler yaparak hikayeler anlat›yordu kentlerde. Ana-
dolu’da sözle, sazla, afl›klarla yap›l›yordu. Asl›nda Meddah
ilkel bir tiyatrodur. Çok zor bir ifltir. 

Geçmifl Ramazanlarda bunlar› ortaya ç›kar›p yazarlar-
d›, biz de, bütün oyuncular bunlar› oynard›k. Hatta tele-
vizyon tekni¤ine uydurarak, makyajla oynad›k. Ben mak-
yajs›z›n› da oynad›m, hikayecisini de, taklitçisini de, dra-
matik taraf›n› da.. Sonra bilet bana kesildi, Meddahl›k
üzerime kald›. Bir zaman sonra bas›nda ‘b›rakal›m art›k bu
eski e¤lenceleri’ tarz›nda yaz›lar ç›k›nca, elimizi aya¤›m›z›
çektik. 

Meddahl›k çok önemlidir Türk tiyatro-
su için… Asl›nda Müslüman ülkelerde ti-
yatro filan yasak. Oyunlar› oynamak için
ne yapm›fllar, kand›rarak girmifller: Ka-
ragöz’e dualar söyletmifl, dini terimle-
ri kullanm›fllar. Böylece tiyatro Os-
manl›’ya girmifl. ‹ki kalas, bir heves
dedi¤imiz zaman, iki kalas›n üstün-

de bir hevesi tatmin etmeye bafllam›fllar. Önce Karagöz,
sonra yavafl yavafl Ortaoyunu... Ama sansürler gelmifl ar-
d›ndan. Hatta bir dönem ortaoyunu yasaklanm›fl. Demem
o ki, bu kadar zorluklara gö¤üs geren de¤erlerimizi harca-
d›k, yaz›k ettik. One-man flovlar, stand-up’lar türedi. Ger-
çi bir yerde bunlar›n hepsi Meddahl›ktan ç›kt›. Ama ger-
çek tiyatroya, bir Meddah’a, bir Ortaoyunu’na da yaz›k ol-
du. 

Genç nesilden, Meddahl›k gelene¤ini devredebile-
ce¤iniz biri var m›?

Yapanlar var ama hep baflka fleyler yap›yorlar. Bu eski
fleyleri bilmiyorlar. Eskiden Meddahlar vard›, bugün flov-
menler var. Güldürüyorlar, selüliti dillerine doluyor, flim-
diki artistlerin taklitlerini yaparak olaylar anlat›yorlar.
Ama hep önlerinden yiyorlar. Geçmifli bilmedikleri için,
araflt›rmad›klar› için o de¤erleri anlatam›yorlar. 

‘H›rs›z-Polis’ dizisinde yatalak olan ve mimikleriyle
duygu ve düflüncelerini ifade eden bir baba ro-

lündeydiniz ve çok baflar›l›yd›n›z. Bu rolü
nas›l kabul ettiniz, baflar›n›z›n s›rr› neydi?

Birkaç ameliyat oldum arka arkaya. Omuri-
lik felci geçirdim, yürüttüler. Sonra Rectum

kanseri oldum, ameliyatlarla kurtuldum. Aya-
¤›mdaki damarlardan biri t›kand›, yürüyemez ol-

dum, stend takt›lar. Bu ameliyatlar h›z›m› epey
kesti, direncimi ald› götürdü. Buna ra¤men mora-

limle ayaktay›m, gülümsemek istiyorum. Bu du-
rumda istedi¤im gibi çal›flamayaca¤›m› anlad›m. Ha-

reketli bir rol verseler beceremezdim. Yatacak bir rol
olsa da oynasam derken H›rs›z-Polis dizisindeki rol
geldi; ‘Yatalak bir babay› canland›racaks›n’ dediler
çok sevindim. Hemen kabul ettim. Sonra düflünmeye
bafllad›m; hiç konuflam›yorsun, ellerini ve kollar›n›
kullanam›yorsun. Yaln›zca kafan› oynatabiliyorsun.
Gittik sete… U¤ur Yücel çok iyi bir oyuncu. O konu-
flurken dinlemeye bafllad›m. Dinlerken onun sözleri-
ne göre ifadelendirdim kendimi. Zaten baflar› da bu-
rada bafll›yor. Dinlemek öyle bir sanatt›r ki, dinlerken
yüzünüzde oluflan ifadelerle her fleyi gösterebilirsi-
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Dinlemek öyle bir sanatt›r ki, din-
lerken yüzünüzde oluflan ifadelerle

her fleyi gösterebilirsiniz.

röportaj
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niz. Dikkat edin, konuflamayan insanlar›n yüzleri çok ifa-
delidir. ‹flte ben onlar› düflünerek oynad›m. Ama bak›yo-
rum flimdiki oyunculara, kimse kimseyi dinlemiyor. Karfl›-
lar›ndakinin son cümlesini ezberleyip konufluyorlar. Hal-
buki sözleri dinleseler, yüzleri de ifadesiz ol-
maz. 

Sanatç›lar›n emekli ol-
malar› hakk›nda ne düflü-
nüyorsunuz? Sanatta emek-
lilik olur mu?

Sanatç› emekli olmaz, çok
yanl›fl. Ben 50. y›l›m› kutlad›m
ama jübile yapmad›m. Jübileyi
futbolcular filan yapar. Emeklilik
sanatç› için geçerli de¤ildir. Ölene
kadar hatta tabutta bile oynuyor-
sun; ölünü sahneye getiriyorlar. ‹flte
bak›n; yata¤a düfltüm, gittim yatakta
oynad›m. Vaktiyle meflhur bir Meddah Aflki
vard›. Bir gün Giresun’da bir turnede oy-
narken hikayeler anlat›yor, pek çok karak-
teri canland›r›yor ama bir de bak›yor ki hi-
kayeler birbirine girmifl. Seyirciye dönüp;
‘ben bu meslekte emeklilik yok diye bilir-
dim ama Allah ak›ldan emekli etmesin’ di-
yor. Yani akl›n bafl›nda oldu¤u müddetçe
emeklili¤i yok bu iflin… 

fiimdi hocalar›n yafl nedeniyle emekli
edilmesine de çok k›z›yorum. O insanlar en
olgun, en verimli ça¤lar›nda, çocuklara de-
neyimlerini aktaracak zamanlar›ndalar...
Onlardan baflka kim ö¤retebilir ki bu bilgi-
leri? Y›ld›z Kenterler, Cüneyt Gökçerler
50’lerden bu yana tiyatronun içinde olan
insanlar. Onlar› emekli edip, çocuklar›n ba-
fl›na kendi yafllar›nda kiflileri ö¤retmen diye
koymak olur mu?! Olmaz öyle fley! Hep ki-
tapla olmaz e¤itim ifli. Hem zaten bu kifliler
d›flar›dan yetenekli kiflileri de almaz. Dikkat
edin konservatuar s›navlar›na d›flar›dan
kimseyi sokmaz, hep kendi çocuklar›n› se-
çerler. Çok yetenekli insanlar d›flar›da kal›-
yorlar, sonra da onlara ‘alayl›’ diyorlar. E
ben de alayl›y›m, onlar›n alay›n› okuturum.
Galatasaray Lisesi mezunuyum, Frans›zcam var,
bütün dünyay› gezmiflim. Benim okudu¤um kitaplar› on-
lar okumam›flt›r, bildi¤imin yar›s›n› bilmiyorlard›r. 

fiimdilerde sadece paraya gidiyor, rolün ne oldu¤unu
bilmeden, ‘flu kadar isterim’ diyorlar. Bu mesle¤e girdi¤in
zaman paray› unutacaks›n. Bu ifl sevgi iflidir. S›k›nt›lar›na,
üzüntülerine katlanarak yaflayacaks›n. Ben öyle yaflad›m.

Hala oynamak için para istemem, ‘bir görün bakal›m be-
cerebilecek miyim?’ derim. Bu s›k›nt›y› çekmeden zaten
sanat olmaz. Her dakika lüks içinde yaflayan, çok zengin
bir adam›n sanat›na hayatta inanmam. O zorlamad›r,
yapmac›kt›r. Duygular yoksa iflin içinde sanat da yoktur.
Karakter rollerinde, küçük rollerde oynayanlar az para
kazan›r ama sanat›n› yapar. Ben flimdi böyle rolleri ter-
cih ediyorum. Yeterince al›r, geçinir gidersin. Para öl-
dürür insan›. Çünkü ne alman›n s›n›r› var ne de ver-
menin… 

Sizin bir lakab›n›z var; ‘Tij›n’. Bu lakap nere-
den geliyor?

Galatasaray Lisesi’nde Asaf’la otururken sine-
maya gider gelirdim. Filmi anlat›rd›m. Atefl eder-

lerken ‘Tij›n, tij›n’ diye atefl ederlerdi. Asaf bu-
na çok gülerdi ve bana ‘Tij›n Erol’ demeye bafl-
lad›. Böylece lakab›m Tij›n Erol olarak kald›.
Sonra 50. y›l›mda ‘Tij›n’ diye bir dergi ç›kard›-
lar. Sa¤ olsun Bahad›r Baruter de karikatürü-
mü çizdi. 

fiu anda neler yap›yorsunuz? Yeni proje-
leriniz var m›?

Yine tiyatroday›m. Abdullah fiahin’in Nokta
Tiyatrosu’nda bir oyun oynuyorlar. ‹kinci per-

dede tekerlekli sandalyede bir ihtiyar› canland›ra-
ca¤›m. Deli bir ihtiyar bu; flapkas›n› ç›kar›nca yayga-

ray› bas›yor, flark›lar söylüyor filan… Yine tiyatroda olmak
çok keyifli. ‹ki de sinema filminde rol ald›m. Biri Mahzun
K›rm›z›gül’ün Beyaz Melek, di¤eri de Sezen Aksu’nun flar-
k›lar›yla çekilen bir film. Filmde diyaloglar yok, Sezen Ak-
su’nun flark›lar› çok güzel görüntülerle bir araya geliyor.
Filmde tek konuflan benim… Merakla bekliyorum.

One-man flovlar,
stand-up’lar türedi.
Gerçi bir yerde bun-

lar›n hepsi
Meddahl›ktan ç›kt›.

Ama gerçek tiyatroya,
bir Meddah’a, bir

Ortaoyunu’na yaz›k
oldu. 

ç
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ürk ve Macar dostlu¤unun en eski ve en kal›c›
sembolü olan Gül Baba’n›n ad›, neredeyse Tür-
besinin bulundu¤u Budapeflte ile özdeflleflmifl-

tir. Bölgede yaflayan tüm halk›n gönlünü fetheden bu Os-
manl› derviflinin, ‘Gül Baba’ ad›n› almas›yla ilgili çeflitli ri-
vayetler mevcut. Bunlardan en yayg›n›, ‘sar›¤›nda tafl›d›¤›
gülden’ dolay› bu adla an›ld›¤›d›r. Alman Thedor Menzel
de bu görüflü destekleyerek, ‘Bektafli Tekkesi fieyhi iflare-
ti olarak tac›nda gül tafl›d›¤› için Gül Baba lâkab›n› ald›¤›-
n›’ belirtiyor. Macar Türkolog Gyula Nemeth, “gül” sözcü-
¤ünü gülmek eylemine ba¤layarak, Gül Baba lâkab›n›
“gülmek”le aç›klamaya çal›flm›flt›r. Alman seyyah Otten-
dorf, Gül Baba için "güllerin babas›” anlam›na gelen 'Va-
ter der Rosen' derken, pek çok kaynakta da 'Dschul Papa
(Gül Baba)' olarak an›l›yor. 

XV. yüzy›l›n sonu ve XVI. yüzy›l›n bafllar›nda yaflayan
bu ünlü Türk düflünürünün kiflili¤i, yaflad›¤› ça¤ ve çevre
hakk›nda çeflitli rivayetler bulunurken, ondan geriye ka-
lan yegane miras; gerek Macarlar gerekse Türkler taraf›n-
dan özenle korunarak günümüze kadar ulaflan Budapefl-

inceleme

te’deki Türbesidir. 
Gül Baba’y› Osmanl›-Türk ayd›nlar›n›n bilgisine ilk su-

nan ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin, babas›ndan nakletti¤i
bilgiye göre Gül Baba Merzifonlu bir Bektafli derviflidir. Fa-
tih Sultan Mehmet devrinden  Kanuni Sultan Süleyman
devrine kadar bir çok gazâlarda bulunarak, Budin’in fethi-
ne de kat›ld›ktan sonra ilk cuma günü fetih namaz› k›l›n›r-
ken Hakka yürümüfl; kimine göreyse Budin Kalesi önünde-
ki savafllarda flehit düflmüfl ve Budin’e gömülmüfltür. Ce-
naze namaz›n›n Ebusuûd Efendi taraf›ndan k›ld›r›ld›¤›n›,
Kanuni Sultan Süleyman’›n ve yüz bini aflk›n bir cemaatin
bu namazda bulundu¤unu, tabutunu bizzat Sultan Süley-
man’›n tafl›d›¤›n› yazan Evliyâ Çelebi, Gül Baba’n›n kavu-
¤unda daima bir gül tafl›d›¤› için bu lâkab› ald›¤›n› aktar-
m›flt›r. Yine Evliya Çelebi, Gül Baba Türbesi’ni flöyle anlat›-
yor; “Bizzat Gül Baba, bir çiçekli bahçe içinde kurflun örtü-
lü bir kubbede gömülüdür. Sandukas› yeflil çuha ile örtülü
olup, mübarek bafllar›nda Bektafli tac› bulunur. Etraf› çeflit-
li Arap harfli Kur’an ayetleri ile süslüdür.”

Gül Baba’ya Macar edebiyat›nda da s›kça rastl›yoruz.
Ad›na operetler, fliirler ve tiyatro oyunlar› yaz›lm›fl, hayat›
filme al›nm›fl Gül Baba hakk›nda Macar araflt›rmac›lar da
bir çok makale kaleme alm›flt›r. Macar ressam Ferenc Ei-
senhut, 1886 y›l›nda yapt›¤› ve bugün Ankara'da Macar
Büyükelçili¤i'nde as›l› duran "Gül Baba'n›n fiehâdeti" adl›
tablosunda, Gül Baba'n›n tac›ndan yere düflmüfl gülünü de
unutmam›flt›r. Macar besteci J.Huszka da Gül Baba adl› bir
senfonik eser bestelemifltir. Danimarkal› masalc› Hans
Cristian  Andersen,  Danimarka’dan Yunanistan, Türkiye,
Tuna yolu ile Macaristan ve Avusturya’ya 1840-1841 y›lla-
r› aras›nda yapt›¤› uzun seyahatini anlatt›¤› ‘A Poet’s Baza-
ar (Bir fiairin Pazar›)’ isimli seyahatnamesinde Gül Ba-
ba’dan flöyle bahsediyor; “1 Haziran 1841 günü tekrar yel-
ken açmadan önce Buda’n›n öte yakas›ndaki Gül Baba Tür-
besi’ne küçük bir  gezi yapaca¤›z ve bu kutsal Türk’e Do-
¤u’dan, eski ‹stanbul’dan selâm getirece¤iz. Orada, türbe-

Türk - Macar 
dostlu¤unun 
en kal›c› sembolü;

Gül Baba

Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde Budin’in fethine

kat›lan ve rivayete göre burada
flehit düflen Gül Baba,

günümüzde halen Türk-Macar
dostlu¤unun en kal›c› sembolü

olarak varl›¤›n› sürdürüyor.

T

Gül Baba



Gül Babas›'n›n ayn› flah›s olup olmad›¤› konusu hala tart›fl-
mal›. 

Gül Baba’n›n ölümünden birkaç y›l sonra yapt›r›lan
Türbe, ayn› zamanda bir tekke olarak da hizmet veriyordu.
Yoksullar›n ve yolcular›n doyuruldu¤u tekke, Macaris-
tan'daki ak›nc› beylerin de u¤rak yeriydi. Osmanl› döne-
minde ise tekkeyi çekip çevirmesi için, hazineden düzenli
maafl alan bir görevli atanm›flt›. Macaristan'da Osman-
l›'dan kalan tek yap› olan Gül Baba Tekkesi, Budin düfltük-
ten sonra Cizvit papazlara devredilmifl. Daha sonra da özel
kiflilerin eline geçmifl. Sultan II. Abdulhamit'in devreye gir-
mesi üzerine restore edilerek tekrar türbe özelli¤ine ka-
vufltuktan sonra, 1914'te ‘tarihi an›t’ ilan edilen Gül Baba
Türbesi, 1918'de de ziyaretçilere aç›ld›. Cumhuriyet döne-
minde de Gül Baba Türbesi'ne olan ilgi devam etti. Gül Ba-
ba Türbesi’ndeki sandukan›n örtüsü, 1937 y›l›nda resmi
makamlar›n giriflimiyle Türkiye'den gönderildi. Türbe’nin
sanduka örtüsü, hal›s›, flamdan› ve yaz› levhas› da yine
1973’te Türkiye'den gitmifltir. 

Resmi ziyaretlerin ilk dura¤› 
Türkiye, Macaristan topraklar›nda yatan Gül Baba’ya ve

onun maneviyat›na olan ilgisini her dönemde göstermifl-
tir. Macaristan’a yap›lan resmi ziyaretlerin ilk dura¤› yine
Gül Baba Türbesi… Restore edildikten sonra 1997'de 8.
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel de dönemin Kültür Ba-
kan› ‹stemihan Talay'la birlikte Gülbaba Türbesi'nin aç›l›fl›-
n› yapm›flt›. Türbenin aç›l›fl töreninde bir konuflma yapan
Talay, flunlar› söylemiflti; "Balkanlarda birçok Türk eseri
yok edilirken, Macaristan'daki eserlerin pek ço¤u korun-
mufltur. Bu yüce anlay›fl dolay›s›yla Macar dostlar›m›za
Türk ulusunun flükranlar›n› sunuyorum. Gül Baba Türbesi
Avrupa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin restore etmesine izin
verilmifl ilk Türk mimari eseri olmas› bak›m›ndan da önem-
lidir." 9. Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer de Budapefl-
te seyahati s›ras›nda Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etmiflti. 

E¤er bir gün yolunuz Budapeflte’ye düflerse, Macar hal-
k›n›n gönlünde taht kuran Gül Baba’n›n Türbesini ziyaret
etmeden dönmeyin!
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de yüz üstü yatan, bafl›n›n üstünde kenarl›ks›z keçe bir kü-
lâh olan kim? Onu dönen dervifllerde görmemifl miydim?
O bir dervifltir. O buraya, yabanc› insanlar aras›na, H›risti-
yan flehrine, da¤lar› çölleri yürüyerek afl›p geldi. Hac yürü-
yüflü sona erdi. Bu yolculu¤un hat›ras› olarak Türbesinin
duvar›na, boyanarak renklendirilmifl tahta bir k›l›ç ast›.
Sonra yere kapanarak “Allah’tan baflka ‹lah yoktur ve Mu-
hammed O’nun peygamberidir.” diye dua etti.” 

Anton Karl Fisher de 1898 y›l›nda yay›mlad›¤› uzun
araflt›rmas›nda, Gül Baba tekkesinin içini en ince ayr›nt›la-
r›na kadar flöyle anlatm›flt›r: “Budapeflte’nin en güzel bir
noktas›nda, Gül Tepesinde sekiz köfleli, kubbeli ve kubbe-
sinde hilâl olan, y›llar›n etkisiyle hayli kararm›fl tafl duvar-
lara sahip küçük bir yap› vard›r. Bu yap› bugün orijinal flek-
linde de¤ildir. Son mâlikine gelinceye kadar bir çok el de-
¤ifltirmifltir. Bu yeni tamirat s›ras›nda iki kenardaki kemer-
li pencereler örülmüfl, tavanda küçük ›fl›k delikleri aç›lm›fl-
t›r. Yap›, herhâlde bu flehirdeki Türk hâkimiyetinin bir ka-
l›nt›s›d›r. ‹ster Allah’a kutsanm›fl bir mahal, ister büyük bir
Müslüman›n Türbesi olsun, geçmifl göstermektedir ki infla
edildi¤inden beri Müslüman hac›lar›n durmadan artan bir
ziyaret yeri olmufltur.

Güneydo¤u’ya dönük kap›s›ndan içeri girdik. Sekiz du-
var›n her birinin uzunlu¤u üç buçuk metre iken,  taban›n
tam ortas›ndan kubbenin kilit tafl›na kadar olan yüksekli¤i
sekiz metredir. Girifl kap›s›n›n tam karfl›s›nda küçük bir
oval pencere vard›r. Bir iki y›l öncesine kadar her duvarda
karfl›l›kl› bulunan, paslanm›fl eski demir parmakl›klarla ko-
runan kemerli pencereler, oval ›fl›k delikleri ile de¤ifltiril-
mifltir.  Taban ahflapt›r. Sultan Abdülaziz 1873’te bir kaç
gün Budapeflte’de kald›¤›nda; Ofen yani Budin Belediyesi,
Sultan gelir diye burada ipek bir çad›r kurdu. Mülk sahibi
de bir sergi galerisi haz›rlad›, Cami Soka¤› boyunca yeflil
hal› döfledi. Fakat Sultan gelmedi. Belediye Baflkan›, Tür-
benin taban›nda bir delik açt›rarak toprak ç›kartt›, bu top-
ra¤› gümüfl bir tabak içinde kendisini getiren buharl› ge-
mide ikâmet eden Sultan’a sundu. O günden sonra Türbe-
yi ziyaret eden her Müslüman, tabanda aç›lm›fl bu delik-
ten bir avuç toprak al›p vatan›na kutsal bir hat›ra olarak
götürdü.”    

Gül Baba’n›n Macar halk› üzerindeki etkisi o kadar güç-
lüdür ki, bunu Türbenin bulundu¤u bölgeye Macarca
“Gülbaba” anlam›na gelen “Rozsadomb” denmesinden,
Türbenin etraf›ndaki sokak ve caddelere Mescit, Török
(Türk), Gülbaba, Türbe adlar›n›n verilmesinden de kolay-
l›kla anlayabiliyoruz. 

Gül Baba’n›n hayat›yla ilgili rivayetlerden biri de ‹stan-
bul’a kadar uzan›yor. Ve buna göre Galatasaray Lisesi'nin
kökleri de Gül Baba’ya uzan›yor. Bahçesinde sar› ve k›rm›-
z› gül yetifltirdi¤i için bu renkler, Enderun Mektebi, Mek-
teb-i Sultani ve sonras›nda Galatasaray Lisesi'nin armas›
olmufl. Ama Budinlilerin Gül Babas› ile Galatasarayl›lar›n

ç



opkap› Saray›’nda koruma alt›nda tutulan, 14.
yüzy›la ait ‘Antifonale’ isimli el yazmas› Macar ila-
hi kitab›n›n zaman içinde y›pranmas›n› engelle-

mek amac›yla gösterilen eseri kurtarma çabalar›, Türk ve
Macar dostlu¤unun bir kan›t› oldu. 

Osmanl› döneminde ganimet olarak Topkap› Saray›’na
getirilen 14. yüzy›la ait Antifonale isimli el yazmas› Macar
ilahi kitab›, Macar ve Türk uzmanlar taraf›ndan geçti¤imiz
y›llarda restore edildi. 

Topkap› Saray› Kitapl›¤›’nda “Gayri ‹slami El Yazmalar›
Katalo¤u” 42 numarada kay›tl› olan eserin, Macar Kilisesi
için 1360’l› y›llarda yaz›ld›¤› tahmin ediliyor. 303 sayfa-
dan oluflan kitab›n malzemesi parflömenden olufluyor. Ki-

tap, kaleme al›nd›¤› dönemin kültürel zevkini yans›tan
renkli, alt›n yald›zl› minyatür ve süslü bölüm bafl› harfle-
riyle bezenmifl. Eserde yer alan resimlerde Hz. ‹sa’n›n do-
¤umu, vaftizi, Meryem Ana’n›n do¤umu gibi dini konular
yer al›yor.

Kodeks’in tamam›nda Estergon ad› verilen, bir nota
yaz›s› türü görülüyor. Bu nota yaz›s›, müzik reformu çer-
çevesinde Macaristan’da 12. yüzy›lda olufltu. Bu refor-
mun en önemli yan›, Arezzo’lu Guido’nun buluflu olan
do¤rular sistemiyle nota yaz›l›fl›; melodide sesler aras›n›
tam olarak tespit ediyordu ve bunlar›n notadan okunma-
s›na olanak veriyordu. Böylelikle, sadece belle¤e dayanan
pratikten ve geleneklerden veya çizgisiz neuma yaz›s›n-
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Topkap› Saray›’nda bir kültür miras›; 

“Antifonale”

T

“Antifonale”nin zaman içinde y›pranmas›n›
engellemek amac›yla 

gösterilen eseri kurtarma çabalar›, 
Türk ve Macar dostlu¤unun bir kan›t› oldu. 
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dan yararlanan, ses aralar›n› tespit edemeyen notasyona
k›yasla, melodiyi tam olarak hatta çok daha aç›kl›kla ön-
ceden belirleyip kaydedebiliyordu. Bütün bu özellikler
Antifonale’nin müzik paleografisi yönünden önemini vur-
gular.

Macaristan’›n kültür ve sanat yönünden yükselifl dö-
neminin ifadesi olan bu eser, Macar sanat›n›n ve kültürü-
nün özellikle liturya, müzik ve kitap sanat› aç›s›ndan
önemli bir yan›n› oluflturur. Saray Antifonale’si Macaris-
tan’›n Anjou döneminin en sayg›n ve güzide örneklerin-
den biri. Öte yandan Antifonale’nin hiçbir yerinde sahibi-
ne ya da kullanan kifliye ait bir kayda rastlanmazken, ese-
rin üzerinde sadece Topkap› Saray› mülkiyetini belgele-
yen bir damga bulunuyor. 

Uzmanlar taraf›ndan yerinde yap›lan gözlemde, eser-
de geçmifl yüzy›llarda ald›¤› rutubetin etkisiyle mikro or-
ganizmalar›n olufltu¤u ve esere zarar verdi¤i anlafl›ld›.
Eserin her bir yapra¤› bu yüzden büyük ölçüde hasara u¤-
ram›fl, mevcut yapraklar›n kenarlar› zay›flamaya bafllam›fl
ve kimisi de çürümüfltü. Hiç flüphesiz eserin restorasyo-
nu, yay›nlanmas› kadar hatta belki de daha fazla önem
tafl›yordu. Bu amaçla iki ülke yetkilileri bir araya gelerek,
eseri kurtarmak için kollar› s›vad›lar. Türkiye Cumhuriyeti
Kültür Bakanl›¤› eserin restorasyonunun ‹stanbul Resto-
rasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuar Müdürlü-
¤ü’nde, Macar uzmanlar taraf›ndan yap›lmas›n› önerdi.
Restorasyona bafllamadan önce, T.C Kültür Bakanl›¤› uz-
manlar› eserin küf mantar› tedavisi için gerekli çal›flmala-

r› ve tedavisini gerçeklefltirdi. Daha sonra Macaristan Bu-
dapeflte Milli Szechenyi Kütüphanesi restoratörleri Maria
Czigler ve Christina Ballago Laszione taraf›ndan, 1998 Ni-
san ay›nda restorasyon çal›flmalar›na baflland›. Üç aflama-
da sürdürülen çal›flmalar, 2000 y›l› sonbahar›nda kitab›n
cildinin onar›m›yla tamamland›. Eserin sa¤l›¤› aç›s›ndan,
bir süre restore edildi¤i mekân olan ‹stanbul Restorasyon
ve Konservasyon Merkez Laboratuvar›’nda dokunulma-
dan korunmas› gerekti. 

Bu heyecanl› ve bir o kadar da emek dolu serüven,
eserin Macaristan’dan gelen özel bir mahfaza içine yerlefl-
tirilerek ait oldu¤u Topkap› Saray› Müzesi’ne, 2002 y›l›n-
da teslimiyle noktaland›. Hikâyeden geriye, iki ülke halk›
aras›ndaki tarihsel ba¤›n ve dostlu¤un bir kez daha kan›t-
lanmas›na vesile olan güzel bir miras kald›. ç
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aziran 2002’de Mehmet Altan’›n
bir yaz›s›n› okuyan bir arkadafl›m,
bu metni el yaz›s› ile bir dosya ka-

¤›d›na yazm›flt›. Bana da bir vesile ile oku-
du. Çok hofluma gitmiflti. Bu yaz›y› bir yer-
lerde kullanmak iste¤i ile Mehmet Altan’a
bir mail çekip izin istedim. Almad› m›, maili
okumad› m› bilemiyorum. Ama geri dönmedi
bana. 

Güzelliklerin ve bilginin paylafl›l›rsa artaca¤› nok-
tas›ndan hareketle, Temmuz 2002’de ay›nda kullanm›fl-
t›m bu güzel yaz›y›. 

Geçenlerde Cansu ile konuflurken bu yaz›y› an›msa-
d›m ve konufltu¤umuz konuya da uygun düflmesinden
ötürü yaz›n›n akl›mda kalan özetini kendisine anlatt›m.  

Bu yaz›y› sizlerle paylaflmam için çok ›srarc› oldu.
Evet,  Mehmet Altan’›n güzelliklerinden... 
Müsaadeleri ile.

“Günlerden Pazar idi ve evin reisi tüm haf-
tan›n yorgunlu¤unu evden ç›kmayarak üze-
rinden atmay› düfllemiflti. Yatacak, kalkacak ve
elindeki gazetesi ile salondaki koltu¤a uzanacak-
t›. Miskinlik ederek, tembellik yaparak dinlenmek is-
tiyordu.

Afacan o¤lu koflarak odaya girdi. Hem de reisin tüm rü-
yalar›n› bozacak bir istekle:

“Söz vermifltin. Sinemaya ne zaman gidece¤iz?”
Baba istirahat›n› bozmamak konusunda azimli ve karar-

l›yd›. Öyle bir fley bulacakt› ki, o¤lu o iflle u¤rafl›rken akflam
oldu¤unun fark›na bile varmas›n.

Yerde duran gazetenin promosyon olarak verdi¤i dün-
ya haritas›n› eline alarak onu küçük parçalara ay›rd›. Ve o¤-
luna; “Bu haritay› yeniden bir araya getirip düzeltebilirsen,
hemen gideriz sinemaya” dedi. 

Böylece program› bozulmayacakt›. Keyifle uzand› ka-
nepeye.

Yar›m saat sonra küçük afacan koflarak girdi odaya.
“Baba dünyay› düzelttim. Sinemaya gidebiliriz hemen.” Ba-
ba inanamad›. Haritay› eline alarak flaflk›nl›kla bakt›. Tüm
parçalar›n yerli yerine yap›flt›r›lm›fl ve y›rtt›¤› dünya harita-
s›n›n eksiksiz olarak birlefltirilmifl oldu¤unu gördü hayretle.
Çocu¤una bu zor ifli, bu kadar k›sa bir sürede nas›l yapt›¤›-

makale

n› sordu. Afacan›n cevab› ise hayli basitti:
“Dünyaya hiç bakmad›m bile. Haritan›n

arkas›ndaki sayfada büyük bir insan resmi
vard›. ‹nsan›n parçalar›n› bir araya getirip
yap›flt›rd›m. Daha kolay geldi bana. 

‹nsan› düzeltmeyi becerince dünya da
kendili¤inden düzeldi.”

Evet, Mehmet Altan’›n yaz›s› bu. 
Ve bize çok fley anlat›yor.

Biz insanlar nelere kadiriz.
Evin reisi düzgün, do¤ru ve ailesine ba¤l› ise, o ev s›-

cak bir yuvaya dönüflüyor.
Biz yöneticiler, biz memurlar ve her seviyedeki bizler;

düzgün ve do¤ru çal›fl›rsak, flirketlerin iflleri düzgün gidi-
yor.

Hükümetleri oluflturan bizler; düzgün, do¤ru
ve adil olursak ülkelerin iflleri rast gidiyor.

Sonuç olarak biz düzgünsek, en küçük top-
luluktan ülkelere kadar, bir anlamda tüm dünya
düzgün sürdürüyor yaflam›n›.

Evet; önce bizler. 
Önce insanlar.

Aile içerisindeki sorunlar bizi düflündürür ço¤unluk-
la,

Yöneticilerimizden, dolay›s›yla çal›flt›¤›m›z ortamdan
yak›n›r›z s›kl›kla,

Hükümeti elefltiririz ezercesine,
Bas›n› elefltiririz ‘tarafs›z de¤il, sesimizi duyurmuyor’ di-

ye,
Moday› konufluruz, konuflmakla da kalmaz anlar›z veya

anlamay›z, zemmederiz,
fiikâyet ederiz, yak›n›r›z, ba¤›r›r ça¤›r›r›z, ama hepsi

kendimizden flikâyettir, hepsi kendimizden yak›nmad›r.
Hepsi yak›nd›¤›m›z o konuyu çevreleyen, o konunun

içerisinde yer alan insanlara yönelik s›zlanmam›zd›r.
Evet; yaflam›m›zda nelerin düzelmesini istiyoruz?
Ailemizin mi?
‹fl yerimizin mi?
Ülkemizin mi?
Önce bizler, önce insanlar düzelmeli.

M. Çetin Özbey

H

‹nsan düzelirse,
Dünya da düzelir



ünümüzde, yo¤un ifl temposunda çal›flan anne-
babalar olarak çocu¤unuza yeterli zaman ay›r-
man›n çok kolay olmad›¤› bir gerçek… Ebeveyn-

ler, ne yaz›k ki çocuktan ayr› geçirilen zaman›n en kestir-
me telafisini; onlar› çeflitli oyuncaklarla ya da bilgisayar
oyunlar›yla ödüllendirmek olarak görür. Di¤er yandan ço-
cu¤un geliflimi için en önemli araç olan kitaplar ise, bu
e¤lenceli oyuncaklar›n yan›nda hep ikinci plana at›l›r. Siz-
ler de çocu¤unuzun hem geliflimini destekleyecek hem
de onunla keyifli zaman geçirmenizi sa¤layacak birbirin-
den e¤lenceli masallar›n, hikayelerin dünyas›na ad›m at-
mal›s›n›z.

Bu kadar e¤lenceli oyuncak ve bilgisayar oyunlar›n›n
aras›nda, kaç çocuk kitaplara ilgi duyabilir ki? Her ne ka-
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G dar rengarenk, bol resimli, süslü püslü kitaplar çocuklar›n
ilgisini bir süre çekse de, k›sa zaman sonra oyuncak ve bil-
gisayar dünyas›na geçmeyi tercih ettikleri bir gerçek. Pe-
ki, böyle bir ortamda çocuklar›m›za kitap sevgisini nas›l
kazand›rabiliriz?

Uzmanlar, erken dönemde kitapla tan›flan çocuklar›n
“daha çabuk konuflan” ve “daha çabuk ö¤renen” çocuklar
oldu¤unu söylüyor ve kitaplar›n, çocuklar›n zengin keli-
me hazinesine sahip olmas›nda ve düzgün cümleler kura-
rak konuflmas›nda da çok etkili oldu¤unu vurguluyor. Ki-
tapla ilgili yap›lan baz› araflt›rmalarda ilginç sonuçlar orta-
ya ç›kt›. Kendisine düzenli olarak kitap okunan, evinde
bol kitap bulunan çocuklar›n okuma becerileri, okul önce-
si dönemde geliflebiliyor. Bu çocuklar, okumay› ve yazma-

Kitaplar, çal›flan
anne-babalar›n
çocu¤uyla hem
keyifli hem de
ö¤retici zaman
geçirmesinin 
en etkili 
arac›d›r.

Çocu¤unuzla iletiflimde
kitaplar›n sihrinden
yararlan›n!

Çelebi Grubu’nun çal›flan anne-babalar›,
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y›, hatta say› saymay› di¤er çocuklara oranla çok daha er-
ken ö¤reniyor.

Kitap okuma al›flkanl›¤›n›n etkili bir biçimde kazan›l-
mas›nda en önemli rol, her zamanki gibi ebeveynlere dü-
flüyor. Günlük ifl temposunun içinde buna ay›racak zama-
n›n yoklu¤undan flikayet etmeyin! Akflamlar› uykudan
önce ay›raca¤›n›z bir yar›m saat, çocu¤unuzla keyifli za-
man geçirmenizi sa¤larken, ayn› zamanda çocu¤unuzun
biliflsel, sosyal ve de duygusal geliflimini gözle görülür
derecede etkileyecektir. 

Mavi Pedagojik ve Psikolojik Dan›flmanl›k Merke-
zi’nden Uzman Psikolog Dan›flman Ece Ak›n Bakanay’la,
çocuklar›n›z›n kitap okuma al›flkanl›¤› kazanmas› ve ki-
taplar›n, çocuklar›n biliflsel, sosyal, duygusal ve dil gelifli-
mi üzerindeki etkileri hakk›nda konufltuk.

Kitaplar, çocu¤un gelifliminde ne kadar etkin?
Bebeklik döneminden itibaren kitap, çocu¤un hayat›-

n›n bir parças› olmal›d›r. Kitap okuma al›flkanl›¤›, okuma-
y› ö¤rendikten sonra kazan›lan bir al›flkanl›k de¤ildir.
Tam tersi, hayat›n ilk günlerinden itibaren farkl› içerikle-
re sahip olan kitaplarla çocu¤un geliflimi desteklenmeli-
dir. Son y›llarda çocu¤un e¤itimi ve geliflimi için ilk alt› y›-
l›n önemi üzerinde durulmakta. Do¤umdan itibaren ço-
cu¤a sunulan uyaranlar›n çeflitlili¤i ve zenginli¤i, çocu-
¤un yeni becerileri ö¤renmesinde ve gelifltirmesinde
önemlidir. Zaman› çok yo¤un yaflayan, çal›flan anne-ba-
balar da mümkün oldu¤u kadar farkl› deneyimlerin, ço-
cu¤un hayat›n›n bir parças› olmas›n› sa¤la-
maya çal›flmal›d›rlar. Kitaplarsa, farkl› de-
neyimlerin, yeni becerilerin kazan›lmas›n-
da en etkili yöntemdir. 

Kitap, çocukta hayal ve yarat›c›l›k be-
cerisinin geliflimini nas›l etkiliyor?

Kitaplar›n, çocu¤un hayal gücü ve yara-
t›c›l›k becerisini gelifltirmesi üzerindeki et-
kileri biliniyor. Kitaplar, gerçek ile hayal
aras›ndaki köprüyü oluflturur. Yaflam›n ilk
y›llar›nda kendi çevresi ile ilgili bilgi edinme
arac› olan kitaplar, y›llar geçtikçe çocu¤un
kendi dünyas› d›fl›ndaki baflka hayatlar› da
keflfetmesine yard›mc› olur. Hayal gücü ve
yarat›c›l›k, kitaplar›n sundu¤u hikayeler ve
resimlerle beslenir. Farkl› duygular, yaflan-
t›lar, olaylar yine kitaplar sayesinde çocu-
¤un dünyas›n›n bir parças› olur. 

Kitaplarla çocu¤un biliflsel, sosyal ve
duygusal geliflimini nas›l destekleriz? 

Kitaplarla geçirilen zaman çocu¤un
hem biliflsel hem de sosyal ve duygusal ge-

liflimini destekler. Örne¤in bebeklik döneminden itibaren
anne-babas› taraf›ndan kitap okunulan bir çocu¤un, din-
leme ve dikkat becerilerinde geliflme görülecektir. Bunun
yan› s›ra kitaplardaki olaylar› takip ederken, olaylar ara-
s›nda iliflki kurma, neden-sonuç iliflkini anlama becerisi
de kazanacakt›r. 

Kitaplar›n sosyal ve duygusal geliflim üzerinde yaratt›-
¤› etki ise; özellikle kahramanlar›n yaflad›klar› olaylar kar-
fl›s›ndaki duygular›n› anlama ve farkl› sorunlar› çözme be-
cerilerini görme olana¤› sa¤lamas›yla özetlenebilir. Ayr›-
ca kitaplar, toplumsal ve kiflisel de¤erlerin ö¤renilmesi,
gelifltirilmesi için de önemli bir kaynakt›r. Çocuklar iyi-kö-
tü, do¤ru-yanl›fl, yard›mseverlik ve sorumluluk gibi kav-
ramlar› okuduklar› hikayelerle pekifltirirler. Çocuklar ön-
celikle yaparak-yaflayarak ö¤renirler. Sonralar› model ala-
rak, izleyerek, takip ederek ö¤renmeye devam ederler.
Bu da ikinci etkili ö¤renme yöntemidir.

Kitab› çocu¤un yaflam›n›n bir parças› haline getir-
mek için özellikle çal›flan anne babalar ne yapmal›d›r?

Çocuklar anne-babalar› ile birlikte olmaktan, bir arada
bir fleyler yapmaktan çok hofllan›rlar. Bu nedenle kitab›
onlar›n hayat›n›n bir parças› yapman›n en etkili yolu, ak-
flamlar› ve hafta sonlar› çocu¤a zaman ay›rarak birlikte ki-
tap okumakt›r. Küçük yafltan itibaren kitap okurken sade-
ce nesneleri de¤il duygular› da tan›mas› için rehberlik et-
mek önemlidir. Böylece çocuk hem baflkalar›n›n duygula-
r›n› anlama, hem de kendi duygular›n› ifade etme beceri-

Çal›flan ebeveynler olarak, hayat›n›n ilk
günlerinden itibaren çocu¤unuzun

geliflimini farkl› içeriklere sahip 
kitaplarla desteklemelisiniz.
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sini gelifltirecektir. Kitap okurken hikayedeki kahramanla-
r› özelliklerine göre seslendirmek, farkl› tonlama ve mi-
mikler kullanmak, çocuklar›n ilgisinin canl› kalmas›n› sa¤-
lar. 

Bu dönemdeki çocuklara yönelik kitaplar›n kolay çev-
rilen (anne-baba kitap okurken, kitab›n sayfalar›n› çocu-
¤un çevirmesi önemlidir), hemen y›pranmayan sayfalar›
olmas›na dikkat edilmelidir. Ayr›ca farkl› boyut ve flekiller-
deki kitaplar, bu dönemdeki çocuklar›n daha çok ilgisini
çeker. Kitapta tekrar eden kelimeler varsa, bunlar› okur-
ken parma¤›n›zla gösterip çocu¤unuzun da tekrarlamas›-
n› isteyebilirsiniz.

Anne-baba, çocu¤una kitap al›rken nelere dikkat
etmelidir?

Kitap seçiminde en önemli nokta; kitab›n konusunun,
anlat›m›n›n çocu¤un yafl›na ve ilgi alanlar›na uygun ol-

mas›d›r. Hikaye kitaplar› ve masallar kadar bulmaca kitap-
lar›, dergiler, yarat›c›l›¤› gelifltiren etkinlik kitaplar› ve re-
simli ansiklopedilerle de çocu¤unuzun kitapl›¤›n› zengin-
lefltirmesini sa¤lamal›s›n›z. Ayr›ca sizin belirlediklerinizin
yan›nda çocu¤a, kendi kitaplar›n› seçme f›rsat› tan›mal›s›-
n›z. Böylece okumak, çocuk için daha keyifli ve heyecanl›
bir hal alacakt›r.

Kitap al›rken mümkün oldu¤unca içeri¤ini kontrol et-
melisiniz. Mesela fliddet temas› içeren kitaplar› seçmem-
eye dikkat etmelisiniz. Çocu¤un kiflilik ve de¤er geliflimini
destekleyecek tarzda anlat›ma sahip olan kitaplar› tercih
etmek de önemlidir. Kitap seçimi için gazete, dergi ve in-
ternetten yararlan›larak, tan›nm›fl yazarlar ve yay›nevleri-
nin kitaplar› seçilebilir. Kitab›n anlat›m› sade, yaz›m ve dil
bilgisi kurallar›na uygun olmal›d›r. Resimlerse, anlat›lan
konuyu özetlemeye yard›mc› olmal›d›r. Böylece çocuk is-
tedi¤inde resimlerine bakarak hikayeyi anlatabilir.

0-3 yafl dönemi 
Bebeklik döneminde bol resimli, az yaz›l› kitap-
lar ilgi çeker. Farkl› kavramlar› (resim, eflya-
nesne, hayvanlar, tafl›tlar, meyve-sebzeler vb)
resimlerle tan›tan kitaplar ya da kartlar, ilk üç
y›lda çocuklar›n gelifliminde önemli rol oynar.
Çocuklar, bu dönemden bafllayarak bol resimli,
tekrar eden kelimelerden oluflan k›sa hikaye ki-
taplar›n› takip edebilirler. Özellikle resimleri
iflaret etmek ve adland›rmak ya da seslendirmek
(hayvanlar›n sesini taklit etmek gibi) bu dönem-
de keyif ald›klar› etkinliklerdir. Konsantrasyon
süreleri k›sa oldu¤u için, kitap okuma zamanlar›
da k›sa sürelidir ama gün içinde farkl› zamanlar-
da tekrarlanarak planlanabilir.

3-6 yafl dönemi 
Bu dönemde gerek dil, gerekse biliflsel becerile-
rinin geliflmesiyle kitap okuma saatleri çok daha
verimli geçebilir. Masallar, tekerlemeler, k›sa
hikayeler ilgi çekicidir. Okul öncesi dönemde ço-
cuklar tekrarlar› sever, ayn› masal› defalarca
okuman›z› ya da anlatman›z› isterler ve her defa-
s›nda da keyif al›rlar. Bu tekrarlar›n ö¤renme
üzerinde çok büyük etkisi vard›r. En sevdi¤i kita-
b› siz ona okurken onlar ezberlerinden size hika-
yeyi sanki okuyormufl gibi kelimesi kelimesine
anlatabilirler. Bu dönemdeki kitaplar yine bol
resimli olmal›d›r. Ayr›ca resimlerin hikaye ile
iliflkili, bakarak anlatacak flekilde özetleyici ve
az yaz›l› olmas› tercih edilmelidir.

6- 9  yafl dönemi:
Bu yafl grubu çocuk kendisini tan›maya; kendisi-
nin, baflka insanlardan farkl› duygu ve düflünce-
leri olabilece¤ini anlamaya bafllar. Bu yüzden de
yeni fleyler denemeye aç›kt›r. Onun için seçece-
¤iniz kitaplar›n hikayeleri ve karakterleri güçlü
olmal›. Sadece iyi-do¤ru de¤il, kötü-yanl›fl ka-
rakterleri de içermeli, yeni bilgiler ö¤retmeli.
Ayn› zamanda da çocu¤un ilgi alan›na giren ko-
nular› içermelidir.

9-12 yafl dönemi:
Bu yafl grubu çocu¤u, kendi ilgi alanlar›n› kendi-
si belirleyebilir. ‹lgi alan›na yönelik her yeni bil-
gi ya da kahraman onu heyecanland›racakt›r.
Heyecanl›, maceral› olaylar ilgisi-
ni fazlas›yla çeker. Dolay›s›yla
bu yafl grubuna giren çocu¤u-
nuz, kitab›n› kendisi seçebi-
lir. Ama e¤er ona küçük bir
sürpriz yapmak istiyorsan›z;
seçiminizi çocu¤unuzun ka-
rakterine ve zevkine uygun
kitaplardan yana yapmal›-
s›n›z. ‹çeri¤inde ise ki-
tap sadece mesaj kay-
g›s› tafl›mamal›, ayn›
zamanda çocu¤un
beyin f›rt›nas› ya-
pabilmesine de
olanak sa¤lamal›.

ÇOCU⁄UNUZUN YAfiINA GÖRE K‹TAP SEÇ‹M‹

ç
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tan›t›m

Çelebi Holding, Türkiye’nin dört bir yan›nda hizmet veriyor. Peki,
siz bu hizmet noktalar›n›n nelerinin meflhur oldu¤unu biliyor

musunuz?  Biz de küçük bir Türkiye turu yapal›m, dedik ve  Çelebi
hizmet noktalar›na u¤rad›ktan sonra, keyif içinde zaman 
geçirebilece¤iniz yerleri, buralarda tatman›z ve görmeniz

gerekenleri sizin için derledik.

‹stanbul ‹zmir

Tarihi yar›madada bulunan Topkap› Saray›, Sultanah-
met ve Süleymaniye Camileri, Yerebatan Sarn›c›, Kapal›-
çarfl›, baharat kokular›n›n aras›nda kendinizi kaybedece-
¤iniz M›s›r Çarfl›s› görülmesi gerekenlerin bafl›nda geliy-
or. Meflhur ‹stiklal Caddesi, Dolmabahçe ve Ç›ra¤an Sa-
raylar›, Y›ld›z-Gülhan-Emirgan Parklar›, Çaml›ca Tepesi,
Adalar, Rumeli Hisar›, Haliç Piyerloti, K›z Kulesi, ‹stanbul
Bo¤az›, Miniatürk, ‹stanbul Surlar›, Galata Kulesi, Sulta-
nahmet Meydan›, Eyüp Sultan Camii, Bo¤az Köprüleri ve
Bozdo¤an Kemeri’ni de listenize almay› unutmay›n!

Kentin sembolü olan ‹zmir Saat Kulesi, Kadife Kale,
Meryem Ana Evi, Kültürpark, Efes-Bergama Antik Kentle-
ri, Balçova Kapl›calar›, Kemeralt› Çarfl›s›, Çamalt› Tuzlas›
ve Kufl Cenneti, Çeflme Kalesi, Kordon Boyu, Asansör,
K›zlar A¤as› Han›, Birgi Çak›ra¤a Kona¤›’n› gezdikten son-
ra ‹zmir’in meflhur köftesinin üzerine lokma tatl›s›n›n lez-
zetini ekleyerek bu kentin tad›n› ç›karmal›s›n›z. Yaz tati-
linde ise Foça, Çeflme, Seferihisar, Selçuk ve Alaçat› do¤-
ru bir seçim olacakt›r.



Pir Sultan Abdal ve
Afl›k Veysel’le ad› öz-
deflleflen Sivas; Buru-
ciye Medresesi, Gök
Medrese, Kangal Ço-
ban Köpe¤i, Kangal
Bal›kl› Kapl›cas›, Divri-
¤i’nin Demiri, Divri¤i
Ulu Camii ve Darüflflifa, Çifte Minareli Medrese, S›z›r fie-
lalesi (Gemerek) ve Tödürge Gölü’yle ünlü bir kentimiz.
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Trabzon

Tekirda¤

Samsun

Mu¤la

Van

Parlak tüyleri ve iki farkl› renge sahip gözleriyle koru-
ma alt›na al›nan Van Kedisi’ni yak›ndan görmelisiniz.
Meflhur canavar hikayesiyle dönem dönem gündeme ge-
len Van Gölü’nün kenar›nda güneflin bat›fl›n› seyredip,
bu güzel kente gelmiflken Akdamar Adas›’n›, Hoflap Kale-
si’ni, Muradiye ve Bendimahi fielaleleri’ni görmeden ay-
r›lmay›n!

Trabzon’a gidince  Akçaabat Köftesi’nin, üstünde du-
man› tüten Vakf›kebir’in odun ekme¤inin, Beton Hel-
va’n›n ve Hamsiköy Sütlac›’n›n tad›na bakmamak olmaz.
Trabzonlu kad›nlar›n ellerinden birer sanat eseri olarak ç›-
kan, ‘Trabzon Burmas›’ olarak bilinen bileziklere ne de-
meli?! Kentte k›sa bir tur atmak isterseniz mutlaka Süme-
la Manast›r›’na u¤ray›n. Yeflil ile mavinin benzersiz bulufl-
mas› Uzungöl, Atatürk Köflkü, Za¤anos Köprüsü, Kad›rga
Yaylas›, Boztepe, Ayasofya Müzesi, Sultan Murat Yaylas›
ve K›zlar Manast›r›’n› dolafl›rken horon tutmufl bir toplu-
lu¤a rastlarsan›z, hiç öyle kenarda durmay›n! Siz de gru-
bun aras›na girip, kemençe eflli¤inde horona kat›l›n!

Yüzünü günefle dönmüfl uçsuz
bucaks›z ayçiçe¤i tarlalar›n›, fiar-
köy Üzümü ve bundan elde edilen
flarab›, geleneksel lezzetlerimiz-
den Tekirda¤ Köftesi’ni, Rakoçzi
Müzesi ve Rüstempafla Camii’ni
hesaba katarak, Tekirda¤’da ken-
dinize bir gezi rotas› çizebilirsiniz.

Tütün üretimiyle öne ç›kan kentin Çarflamba ve Bafra
Delta Ovalar›, Havza ve Ladik Kapl›calar›, Atatürk An›t›
görmeye de¤er. Oralara kadar gitmiflken Bafra Pidesi’nin
lezzetini tatmal›, çay keyfinize keyif katacak Vezirköp-
rü’nün meflhur semaverinden bir tane edinmelisiniz.

Tatil, günefl, kum ve çam kokulu ormanlar›n diyar›
Mu¤la’da Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Dalyan, Gö-
cek gibi turizmin kalbinin att›¤› merkezlerin yan› s›ra Ke-
lebekler Vadisi, Bodrum Kalesi, Beyaz Bodrum Evleri,
Bodrum Sualt› Arkeoloji Müzesi, Sakl›kent Kanyonu, Ölü
Deniz,  ‹ztuzu Plaj›, Sedir Adas›, Knidos-Letoon-Kaunos-
Labranda-Keramos Antik Kentleri gezip görülmeye de¤er
eflsiz birer hazinedir. Öte yandan Milas Hal›s›, Halikarnas
Bal›kç›s›, Marmaris Çam Bal›, S›¤la A¤ac› ve Ya¤›’n› da
Mu¤la’n›n sembolleri aras›nda saymamak olmaz.

Sivas



Diyarbak›r’›n
s›cak yaz günle-
rinde içimizi se-
rinleten iri kar-
puzunu bilme-
yen yoktur. Kar-
puzu bir yana
Malabadi Köprü-
sü, Diyarbak›r Surlar›, Ergani Bak›r›, Behrampafla Camii,
Deliller Han›, Diyarbak›r Sokaklar›, Hilar Kayal›klar›, Çer-
mik Kapl›cas›, Meryem Ana Kilisesi ve Sar› Salt›k Türbesi
kentin ününe ün kat›yor.

K›fl turizminin vazgeçil-
mez dura¤› Palandöken Ka-
yak Merkezi, Çifte Minareli
Medrese, Tortum fielalesi,
Aziziye Tabyalar›, Üç Küm-
betler, Tepsi Minare (Saat
Kulesi), Erzurum Kalesi,
Rüstem Pafla Bedesteni, Ta-
rihi Erzurum Kongresi Bina-
s›, Çobandede Köprüsü,
Narman Peribacalar›’n›n yan› s›ra baflta tesbih ve süs efl-
yalar›n›n yap›ld›¤› Oltu Tafl› ve Ça¤ Kebab›’n› ’Erzurum’
denince bir ç›rp›da sayabiliriz.

Mis kokulu gülü ve
gülsuyu, ilmik ilmik do-
kunan el dokumas› ha-
l›lar›, elmas›, Kovada
Gölü Milli Park›,  E¤irdir
ve Gölcük Gölleri, Yaz›-
l› Kanyon Milli Park›, P›nargözü Ma¤aras›, Davraz Da¤›
Kayak Merkezi kentin ünlü sembolleridir.

Volkanik bir
tüf tabakas› üzeri-
ne kurulan bir or-
taça¤ flehrinin ka-
l›nt›lar›n›n yer al-
d›¤› Ani Harabele-
ri, Sar›kam›fl fie-
hitli¤i, Kars Kalesi, Sar›kam›fl Kayak Merkezi görülmeye
de¤er yerleridir Kars’›n. Kaflar, çeçil, çökelek ve gravyer
peynirlerinin eflsiz lezzetini de mutlaka tatmal›s›n›z.

Kay›s›s›, Günp›nar fiela-
lesi, P›narbafl› Mesire Yeri,
Aslantepe Antik Kenti, Kara-
kaya Baraj›, Somuncu Baba
Camii ve Bal›k Gölü, Sürgü
(Takaz) Mesire Yeri, Arapgir
Meydan Köprüsü, Battalgazi
Kervansaray›, Sultansuyu
Haras›, Darende Kudret Ha-
mam› bir ç›rp›da s›ralayaca-
¤›m›z Malatya’n›n meflhur
yerleri ve sembolleridir.

tan›t›m
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Kayseri

Gaziantep

Diyarbak›r

Ali Nazik, Patl›can Kebab›, fi›veydiz… Kebaplar›n ve
etli yemeklerin hakim oldu¤u Antep Mutfa¤›’n›n lezzeti-
ne doyum olmazken, yeme¤in ard›ndan  birkaç dilim An-
tep Baklavas›’n› kimse reddedemez. Gaziantep demifl-
ken, Antep F›st›¤›’n›, Zeugma-Karkam›fl-Yesemek Antik
Kentleri ve Karpuzatan ve Dülükbaba Mesire Yerlerini,
iplik sanayideki geliflmiflli¤ini unutmamak gerekir.

Malatya

Türkülere konu olan Gesi Ba¤lar›’n›n Kayseri’de
bulundu¤unu biliyor muydunuz? Erciyes Da¤› Kayak
Merkezi, lezzetli Kayseri Past›rmas›, Bünyan Hal›s›,
Sultansazl›¤› Kufl Cenneti, Kapuzbafl› fielaleleri,  Talas
Kenti, Gevher Nesibe T›p Merkezi kentin ününe ün
kat›yor. 

Kars

Isparta

Erzurum



Her bir köflesi
bir kültür miras›
olan Mardin’e yo-
lunuz düflerse Dey-
rul-Zafaran Manas-
t›r›, Mardin Kalesi,
Dara Harabeleri ve
Zinciriye Medrese-
si’ni görmeden dönmeyin.  Dar sokaklar›nda dolafl›rken
her biri birer müze de¤erindeki tafl evlerin genifl avlula-
r›nda birer mola verin. Ustalar›n hünerli ellerinden ç›kan,
Telkari tekni¤iyle ifllenen gümüfllerden de mutlaka al›n!

Almus Baraj
Gölü, Ball›ca Ma-
¤aras›, Topçam
Yaylas›, Zinav Gö-
lü, Gök Medrese
ve  Sulu Saray
(Sebastapolis) ’ i
gezdikten sonra
bir yemek molas› verip, meflhur  Tokat Kebab›’n›n üstüne
buz gibi Niksar Ayvaz Suyu’ndan içtikten sonra dönüflte
efle dosta el eme¤i göz nuru Tokat Yazmas›’ndan almay›
unutmay›n!

Bursa’n›n gezip görüle-
cek yerleri saymakla bitmez.
En önemlileri; Yeflil Türbe,
Ulu Cami, Kozahan, Cumal›-
k›z›k Köyü ve Evleri, Uluda¤
Milli Park›, Çekirge-Oylat
Kapl›calar›, ‹nkaya Ç›nar›, ‹z-
nik Gölü, emsali zor bulu-
nan Irgandi Köprüsü, Os-
man Gazi ve Orhan Gazi Tür-
besi, Emirsultan Türbesi, Molla Gürani Türbesi, Molla Fe-
nari Türbesi, Karagöz ve Hacivat, Üftade Türbesi, Hisar
ve Orta Pazar mahallelerindeki surlar ve Osmanl›n›n Bur-
sa’ya ilk girdi¤i kap› olan Saltanat Kap›s›… Ünü dünyaya
yay›lan ‹znik Çinileri’yle, iskender kebab›yla, kestane fle-
keriyle, fleftalisiyle, b›çaklar›yla, havlusuyla, Gemlik ve
Mudanya’n›n lezzetli zeytinleriyle, Mihaliç Peyniri ve el-
bette ‹negöl Köftesi’yle Bursa ak›llarda iz b›rak›yor.

Büyük yazar Yaflar
Kemal’in, ifladam› Sa-
k›p Sabanc›’n›n mem-
leketi Adana, yörede
beyaz alt›n olarak ni-
telenen pamuk tarla-
lar›yla, bereketli Çukurova’s›yla, Anavarza Kalesi, Misis
Antik Kenti ve Tekir Yaylas›’yla öne ç›karken, meflhur
Adana Kebab›’n›n tad›na bir de yerinde bakmal›s›n›z.

Tarih ve turizm
cenneti olan ken-
tin Düden-Kurflun-
lu-Manavgat fiela-
leleri, Dim-Damla-
tafl-Karain Ma¤ara-
lar›, Olimpos-Bey-
da¤ la r › -Köprü lü
Kanyon Milli Park-
lar›, Konyaalt›-Lara-Patara Plajlar›, Side, Manavgat, Ke-
mer, Kalkan, Kafl gibi bafll›ca turizm merkezleri, Alanya
Tarihi Kaleiçi Evleri, Aspendos, Perge, Phaselis, Termes-
sos, Olympos Antik Kentleri’yle yerli yabanc› binlerce tu-
ristin ilgi oda¤› olmay› sürdürüyor. Turunçgilleri, serac›-
l›k ve kesme çiçek üretimiyle ekonomiye katk›s›n›n yan›
s›ra, Alt›n Portakal Film Festivali de Antalya’yla özdeflle-
flen di¤er de¤erler…
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Antalya

Adana

Ankara

Tokat

Baflkentin sembolü Ankara Kalesi, ziyaretçilerin ilk
dura¤› An›tkabir, August Tap›na¤›, Roma Hamam›, Frig-
yan›n Baflkenti Gordion, Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Atakule, Karum ‹fl Merkezi, K›z›lcahamam-Ayafl Kapl›ca-
lar›, Beypazar› Evleri ve Hac› Bayram Veli Türbesi görül-
meye de¤er yerler. Bir de unutmadan Ankara Keçisi
nam-› di¤er Tiftik Keçisi’ni saymamak olmaz.

Bursa

Mardin



Baflta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizi
bir bir terk eden binlerce bal›k çeflidini bir
arada bulabilece¤iniz, kendi halinde bir
müze var ‹stanbul’da… Haydar Deniz’in
kendi elleriyle 350 tür bal›¤› 
kavanozlarda muhafaza etti¤i 
mütevazi Bal›k Müzesi, çevre 
konusundaki endiflelerin ne kadar hakl› bir
boyutta oldu¤unu da gözler önüne seriyor.  
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urba¤akayas›, benekli iskorpit, kurdele, fangri-
mercan, dil bal›¤›, kelebekhorozbina, pulaatarina,
kardinal, çilliçarpan, trakonya, dikenlivatoz, ber-

lam, sardalya, sarpan, m›rm›r, karagöz, lipsos, kötek, bar-
bunya, pisi, k›rlang›ç, sivriburun, kefal, dülger, m›gr›, süb-
ye, karaca, iskarmoz, berlam, palaska… Aralar›ndaki bir-
kaç bildik isim de olmasa, sayd›klar›m›z›n bal›k türü oldu-
¤unu neredeyse anlayamayaca¤›z. 

Denizlerimiz bir zamanlar binlerce bal›k türüne ev sa-

hobi

K
hipli¤i yaparken, flimdi-
lerde kirlilik ve bilinçsiz av-
lanman›n sonucu olarak tezgahlara düflen hayli s›n›rl› sa-
y›da bal›k türüyle yetiniyoruz.

Küresel felaket, çevre kirlili¤i derken, ‘nereden nereye’
dedirtecek cinsten bir hikaye, anlatmak istedi¤imiz. Bir za-
manlar Marmara’da, Ege’de, Akdeniz ve Karadeniz’de ya-
flam›n› sürdüren bal›klar›n izini sürdü¤ümüzde, Kocamus-
tafapafla’da küçük bir bal›kç› bar›na¤›nda buluyoruz onla-

‹bretlik bir müze;
Bal›k Müzesi

‹bretlik bir müze;
Bal›k Müzesi



r›. Üzerinde hangi tarihte ve nerede yakaland›¤›na dair
notlar yazan kavanozlar›n içinden, donuk bak›fllarla karfl›-
l›yorlar bizi… 

Peri bal›¤›, 19 May›s 1969’da Çandarl› Körfezi’nde tu-
tulmufl. Beneklik›rlang›ç Kefken’de 20 fiubat 1973’te ta-
k›lm›fl oltalara. Kurba¤akayas›, 29 Temmuz 1972’de ç›k-
m›fl Karadeniz’in so¤uk suyundan. Pulatorina, Sübye, Ber-
lam, hepsi Marmara bal›klar›; denizbiti, küçükbeneklike-
di, kurba¤akayas›, çilliçarpan… Onlar›n ad› ne bal›kç› tez-
gahlar›ndaki fiyat etiketlerinde, ne de bal›kç›lar›n dillerin-
de art›k… 

Ad›; Haydar Deniz. Y›llar önce denizlerimizden bir bir
yok olan bal›klar›, gelecek nesillere de aktarma fikrini ka-
fas›na koydu¤unda önce bal›klar› kurutma yoluna gitmifl,
ancak sonuç istedi¤i gibi olmam›fl. Bu sefer sormufl, so-
ruflturmufl; iflin s›rr›n›n bal›klar›  tek tek ilaçl› su dolu ka-
vanozlara koyup, a¤z›n› da silikonla kapatarak ›fl›k ve s›-
caktan uzak tutabilmekte oldu¤unu ö¤renmifl. Haydar
Deniz’in kavanozdaki bal›klar› her geçen gün artm›fl. Hat-
ta ‹stanbul bir yana, Türkiye’nin bir çok yerinden bal›kç›-
lar tuttuklar› bal›klar› ona göndermeye bafllam›fllar. Böy-
lece Kocamustafapafla Çevre Koruma ve Bal›kç›lar Derne-
¤i, küçük bir Bal›k Müzesi’ne dönüflmüfl. 

Bal›k Müzesi’nde ço¤u art›k meray› terk etmifl 350’nin
üzerinde bal›k çeflidi bulunuyor; a¤›rl›k Marmara’da. Kul-
lan›lan bütün kimyasallar›n, kavanozlar›n paras› Haydar
Bey’in cebinden ç›k›yor. Bal›klar›n Latince isimleri, koru-
ma ve saklama konular›nda ise Su Ürünleri Fakültesi’nde
görevli bir iki hocan›n deste¤ini alm›fl. Haydar Deniz’in
koleksiyonu bir anlamda bilime de katk› sa¤lam›fl. Fakül-
tenin “bal›k arflivinde" olmayan bal›k çeflitlerini de üniver-
siteye vermifl Haydar Deniz. 

fiimdilik bir odan›n içinde raflar boyunca dizilmifl irili
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ç

● Eriflkin olmufl, tam boy sergilenen bir
camgöz köpekbal›¤›
● 35 yafl›nda oldu¤u tahmin edilen bir kala-
mar (gülnihal)
● Mersin’de yakalanan 80 kiloluk orkinosun
kuyru¤u
● Deniz kaplumba¤as› ile bir kirpibal›¤› 
●Y›llard›r Marmara’ya ad›m atmayan
k›rlang›ç, mersin, kolyoz ve di¤erleri
● Midyeler, istiridyeler, mercanlar, deniz
y›ld›zlar›, kestaneler
● Istakozlar, yengeç ve pavuryalar,
karidesler...

Müzede sizi bekleyenler

ufakl› kavanozlardaki bal›klar›yla, deniz kabuklar›yla, am-
foralar›yla ço¤unu ö¤renci ve turistlerin oluflturdu¤u ziya-
retçilerini bekliyor Bal›k Müzesi. 

Haydar Deniz ise, bu eflsiz koleksiyonun sadece bir se-
yirlik olarak alg›lanmamas›n›, herkesin bundan ibret al-
mas›n› diliyor.   
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ürkiye’nin turizm ve tarih aç›s›ndan oldukça
önemli ve popüler bir beldesi olan Bodrum, özel-
likle son on y›l içinde hem iç hem de d›fl turizm

bak›m›ndan önemli bir merkez haline geldi. Her geliflme-
de oldu¤u gibi Bodrum’un geliflmesinde de bu durum,
beldeyi do¤al olarak hem olumlu hem de olumsuz yönde
etkiledi. Fakat art›lar› ve eksileri bir araya koydu¤umuz-
da, her fleye ra¤men Bodrum’un geliflmesinin yine de
olumlu yönde oldu¤unu söylemek mümkün. 

Afl›r› yap›laflmaya karfl›n, erken y›llarda al›nan koruma
kararlar›yla Bodrum bugün çarp›k yap›laflman›n nispeten
d›fl›nda kalan bir kurtar›lm›fl bölge durumunda. Asl›nda
bu örnek; yaln›zca bir-iki s›n›r getirerek bile, tarihi ve do-
¤al yap›lar›n büyük ölçüde koruna-
bilece¤ini gösteriyor. Bodrum’u
korumak ad›na uygulanan üç te-
mel karar, tam 30 y›l önce al›nm›fl-
t›; iki kat› aflan yap›lara izin veril-
memesi, d›fl cephenin beyaz bada-
na ile boyanmas›, veya cephelerin
do¤al tafl ve beyaz badana duvar
kar›fl›m› olmas› zorunlulu¤u. Elbet-
te, baz› alanlar›n imara aç›lmamas›
için konulan s›n›rlar ve bu alanlar-

gezi

da izin verilen yap›laflma katsay›s› da, uygulanabildi¤i öl-
çüde bu güzel dokuyu korumaya katk› sa¤lad›.

Bodrum’u bunca cazip k›lan acaba nedir? Genellikle
tüm dünyada rastlad›¤›m›z bir moda salg›n› m›; yani mo-
da olan bir yere gitmifl ve görmüfl olman›n bir prestij sa¤-
lad›¤› düflüncesi mi? Yoksa moda dahi olsa, bu moday› tu-
tunduran hakl› nedenleri mi var Bodrum’un?

Biraz tarih;
Bodrum’da yaflam›fl olan ve "Tarihin Babas›" olarak bi-

linen Herodotos'a göre Bodrum’da -eski ismiyle Halikar-
nassos’da- kurulan ilk flehir Lelegler ve Karyal›lar zaman›-
na denk gelmekte. Sonralar› Persler‘in egemenli¤ine gi-

ren Bodrum’un Yal›kavak yöresin-
de birkaç y›ld›r toplanan bir grup,
Bodrum'da yaflayan ilk kavim olan
Lelegler ad›n› sayg›yla anmak için
bir projeyi hayata geçirmeye çal›-
fl›yor. Projenin amac›, Yal›kavakl›-
lar›n da dahil olaca¤›, yaflamla sa-
nat›n iç içe geçerek bir bütün
oluflturdu¤u etkinlikler zinciri ya-
ratmak.

Halikarnassos en parlak devri-

Bodrum sezon d›fl›nda ayr› bir güzel

Asude Bodrum  
T

*Asude: Rahat, sakin.



ve 25 y›l burada yaflar. Bu dönemde yazd›¤› romanlarda
Bodrum'un Karya dönemindeki ad›ndan esinlenerek "Ha-
likarnas Bal›kç›s›" takma ad›n› kullan›r ve Bodrum'un geli-
flip bugünkü ününe kavuflmas›nda çok önemi olan çal›fl-
malar›n› sürdürür. Yaz› ve düflünceleriyle Azra Erhat gibi
döneminin önemli ayd›nlar›n› etkilemifl bir kifli olarak, öy-
kü ve romanlar›n›n yan› s›ra çeflitli dillerden yüz kadar da
kitap çeviren Bal›kç›’ya, Kültür Bakanl›¤› 1971 Devlet Kül-
tür Arma¤an›’n› vermifltir.

Cevat fiakir, Bodrum'da yaflad›¤› dönemde arkadaflla-
r›yla ilk ‘Mavi Yolculuk’ fikrini ve uygulamas›n› gerçeklefl-
tirdi. Yanlar›na yaln›zca dayan›kl› yiyecekler ald›klar› bu
yolculukta, gazete okumaz veya radyo dinlemezlerdi.
Amaç; dünyadan kaçmak ve medeniyetten uzak kafay›
dinlemekti. Haftalarca denizde kal›r, sadece acil ihtiyaçla-
r› için karaya ç›karlard›. Bugün çok daha konforlu tekne-
lerle ç›kt›¤›n›z bir mavi yolculukta, Gökova koylar›ndan
birinde üzerinde Bedri Rahmi’nin bir deseni boyal› olan ve
“merhaba mavi yolcu” yazan koca bir tafl sizi flafl›rtmama-
l›.

Bodrum’un ve Halikarnas isminin tan›nmas›nda Cevat
fiakir’in öykü ve romanlar›n›n pay› çok büyüktür.

1960’larda ve 70’lerde bu il-
gi, elveriflsiz yol koflullar›na
ra¤men yavafl yavafl Bod-
rum’u sakin bir tatil merkezi
haline getirdi. Mavi yolcu-
luklar, zaman içinde Cevat
fiakir ve dostlar›n›n teknele-
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ni M.Ö. 378 - 353 y›llar› aras›nda yaflad›. Zira o dönemde
Kral Mausolos (bilindi¤i üzere lahit fleklindeki mezarlar,
“mozeleum” ad›n› Kral Mausolos’un mezar›ndan al›r),
Karya bölgesinin baflkentini, Milas’tan (o zamanki ad›yla
Mylasa olan flehir) buraya tafl›d›. Dünyan›n yedi harika-
s›ndan biri olan Mausoleum, bu dönemde Kral Mauso-
los‘un an›s›na k›z kardefli ve ayn› zamanda kar›s› olan Ar-
temisia II taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Bodrum tarih boyunca Romal›lar›n, daha sonra da Bi-
zansl›lar›n ve Türklerin s›ras›yla, birkaç defa egemenlikle-
ri alt›na girdi. 1415’ten itibaren, yüzy›l kadar Rodos fiö-
valyeleri’nin elinde olan Halikarnassos, 1523’te Kanuni
Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’na kat›ld›. Cumhuriyetin ilan›ndan sonra da ad› ‘Bod-
rum’ olarak de¤ifltirildi.

Biraz co¤rafya;
Kuzeyde Güllük, güneyde Gökova Körfezi’nin çevrele-

di¤i bir yar›mada olan Bodrum; Gümbet, Bitez, Ortakent,
Akyarlar, Turgutreis, Kad›kalesi, Gümüfllük, Yal›kavak,
Gündo¤an, Türkbükü, Gölköy, Torba, Yal›çiftlik ve daha
pek çok ola¤anüstü güzel koylara sahip. Ege ve Akdeniz
iklimlerinin bir kar›fl›m›na sahip olan Bodrum’da, yaz›n
hiç nem bulunmamas› ve k›fl aylar›nda da nem oran›n›n
oldukça düflük olmas›, beldeyi ayr›ca tercih edilen bir yer
yapmakta. K›fllar› oldukça ›l›k ve ya¤›fll› geçen yar›mada-
da, yaklafl›k 40 y›ld›r sadece bir kez, 2004’te kar ya¤d›. 

‹lçenin yüzde 61.3’ü orman alan› olmakla birlikte,
maalesef Bodrum yar›madas› da di¤er s›cak yöreler gibi
(arsa spekülasyonunu göz ard› edersek) hemen her y›l
tekrarlanan orman yang›nlar›ndan nasibini almakta. Bod-
rum’da, yaln›zca bu y›l ç›kan yang›nlar›nda 600
hektar orman ve makilik yok oldu. 

Halikarnassos’ta Halikarnas Bal›kç›s›
Cevat fiakir Kabaa¤açl› (daha sonra kendi

edindi¤i ismiyle Halikarnas Bal›kç›s›)1925 y›l›nda
Resimli Hafta dergisinde yay›nlanan bir öyküsün-
den dolay› ‹stiklal Mahkemesi taraf›ndan Bod-
rum'da üç y›l ‘kalebent'li¤e mahkum edilir. 

Cevat fiakir, Bodrum yaflam›n›n ona ö¤retti¤i,
Ege, Akdeniz Bölgesi k›y› ve aç›klar›nda geliflen deniz hi-
kayeleriyle tan›nd›. ‹çinde yaflad›¤›, en küçük ayr›nt›s›na
kadar bildi¤i hür ve asi denizi, kaderleri denizin elinde
olan bal›kç›lar›, dalg›çlar›, sünger avc›lar›n› ve gemileri
zengin bir terim ve mitologya hazinesinden güçlenerek,
denize karfl› sonsuz bir hayranl›kla, fliirli ve sürükleyici bir
anlat›mla hikaye ve romana geçirdi. 

Cevat fiakir'in Bodrum'daki yaflant›s›n›n, k›sa sürede
cezadan çok keyfe döndü¤ünü gören yetkililer, onu tek-
rar ‹stanbul'a ça¤›rarak cezas›n› burada tamamlat›rlar.
Cezas›n›n bitiminden sonra Cevat fiakir Bodrum'a yerleflir



kad›¤› keskin parlak bir ›fl›k alt›nda… 
Pek çok antik kente ev sahipli¤i yapan Bodrum’da, yaz

k›fl yapabilece¤iniz pek çok fley var: Mesela köyleri gez-
mek ya da e¤er tarihten hofllan›yorsan›z yörenin kal›nt›la-
r›n› keflfetmek… Örne¤in, flehir merkezindeki Antik Tiyat-
ro, klasik ça¤daki Bodrum'dan günümüze ulaflabilen tek
yap›. Bodrum'un ortas›ndaki Göktepe da¤›n›n eteklerin-
deki bu 13.000 kiflilik tiyatro, Anadolu'nun en eski tiyat-
rolar›ndan. Yak›n zamanda yeniden restore edilen yap›
bugün birçok festivale sahne olmakta.

Bodrum Kalesi
Bodrum'un simgesi haline gelmifl olan Kale, bugün

Sualt› Arkeoloji Müzesi olarak kullan›lmakta. Bodrum Ka-
le’si iki liman aras›nda kayal›k bir alan üzerinde kurulmufl,
antik ça¤da önce ada olan bu alan, sonralar› kente ba¤la-
narak yar›mada durumuna gelmifltir. 1406 - 1523 tarihle-
ri aras›nda infla edilen St. Jean Sövalyeleri'nin Kalesi için-
de de¤iflik ülke adlar› verilmifl kuleler vard›r. En yüksek
kule Frans›z Kulesi, di¤er kuleler ise ‹talyan Kulesi, Alman
Kulesi, Y›lanl› Kule ve ‹ngiliz Kulesi’dir. Kulelerin bulundu-
¤u ‘‹ç Kale’ye yedi kap› geçilerek ulafl›l›r. Kap›lar üzerinde
armalar, armalar üzerinde haçlar, düz veya yatay bantlar,
ejder ve aslan figürleri mevcuttur. Yine ‹ç Kale’de, fiapelin
alt› da dahil olmak üzere 14 sarn›ç vard›r. Kale korugan›,
çiftli duvarlar aras› su hende¤i, asma köprü, kontrol kule-
si, II. Mahmut tu¤ras› Kale’nin göze çarpan yerlerinden-
dir. Bodrum Kalesi, 19. yüzy›l sonunda hapishane olarak
kullan›ld›¤› dönemde, bir hamam yap›s› ile Osmanl› nite-
li¤i kazanm›flt›r. 1995 y›l›nda Avrupa'da Y›l›n Müzesi Ya-
r›flmas›'nda "Özel Övgü" ödülünü alan Müze’nin koleksi-
yonlar›nda bulunan eserler; Türk hamam›, Amphora ser-

rine k›yasla büyük konfora ve her türlü donan›ma kavufl-
tu. Bodrum’da yollar geniflletildi; barlar, restoranlar, önce
pansiyonlar sonra oteller, ve tatil köyleri aç›ld›; yat turiz-
mi geliflti; önce çekek yerleri sonra marinalar aç›ld›; yol-
lar, hastaneler ve tatil siteleri birbirini izledi.

Yaz aylar› d›fl›nda Bodrum
Bodrum üzerine burada yazd›klar›m›z› san›r›m hemen

hemen hepimiz bir yerlerden bilmekteyiz. Belki daha az
bildi¤imiz fley; Bodrum’un yaln›zca bir deniz tatili merke-
zi olmay›p, y›l›n her mevsiminde önemli say›da yerli ve
yabanc› turist çeken bir yer oldu¤u. Hatta, baz›lar›n›n
Temmuz ve A¤ustos aylar› d›fl›nda gelmeyi özellikle tercih
ettikleri. Zira bu aylarda Bodrum, Bodrum’un farkl› tatla-
r›ndan zevk alanlar için sadece gürültü ve kalabal›ktan
ibaret bir karmafla durumundad›r... Plajlarda bofl bir flez-
long bulmak neredeyse imkans›zd›r. Tüm köylerdeki res-
toranlar t›ka basa doludur ve Bodrum kasabas›n›n sokak-
lar›nda, özellikle akflam saatlerinde yürümek, mesa-
i ç›k›fl› ‹stanbul Belediye otobüsü içinde ilerlemeye çal›fl-
mak kadar zordur. Çeflitli bar ve diskolar›n her birinden,
yoldan geçenleri içeriye çekmeyi amaçlayan farkl›, her
telden müzik çalar. Her fleyi bulabilece¤iniz ma¤azalar
gecenin geç vakitlerine kadar ›fl›l ›fl›ld›r. 

Bu canl›l›¤› tercih edenler için hofl bir ortam olabilir,
ama ya etmeyenler için?! ‹flte Bodrum, Eylül’den Haziran
sonuna kadar mis gibi havas›, sakin plajlar›, rengarenk çi-
çekleri ve güzelim köyleri ile onlar› a¤›rl›yor. Tüm güzelli-
¤ini cömertçe farkl› kefliflere sunuyor.    

Bodrum’da k›fl çok yumuflak geçer. Gerçekten “bugün
hava so¤uk” diyece¤iniz say›l› bir kaç gün d›fl›nda, ›fl›l ›fl›l
bir günefl alt›nda aç›k havada oturabilirsiniz. fians›n›za öy-
le günler olur ki Ocak ay›nda dahi denize girebilirsiniz.
Gerçekten yazdan kalma bir gün oluverir birden. Ya¤›fll›
geçen k›fllarda ise, bardaktan boflan›rcas›na bir kaç saat
ya¤an ya¤mur, Bodrum’un darac›k sokaklar›n› hemen bi-
rer dereye çeviriverir. Sonra birden günefl açar, dereler
çabucak kurur, mis gibi bir toprak kokusuyla güneflin al-
t›nda tekrar keyifle oturabilirsiniz. Hem de ya¤murun y›-

gezi
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gilemesi, Do¤u Roma Gemisi, Cam Salonu, Cam Bat›¤›,
Sikke ve Mücevherat Salonu, Karyal› Prenses Salonu, ‹n-
giliz Kulesi, ‹flkence ve Katliam Odalar› ve Alman Kule-
si'nde sergilenmektedir. 

Köy pazarlar›
Bodrum ve köylerinin en renkli yanlar›ndan biri de

köy pazarlar›d›r. Haftan›n her günü bir-iki köy ya da ma-
hallenin pazar› kurulur. Bu pazarlarda ola¤an ihtiyaç
maddeleri d›fl›nda yörenin çeflitli zeytinleri, zeytinya¤lar›,
peynirleri, baflka bölgelerde görülemeyecek otlar› ve yö-
re sebzeleri, meyveleri, yöre dokumalar›, hatta ufak tefek
el sanatlar› ürünleri sat›l›r. Sat›c›lar genellikle kad›nd›r ve
tan›mad›¤›n›z bir otu nas›l piflirece¤inizi sordu¤unuzda,
yörenin o kendine özgü müzi¤i olan flivesiyle hiç üflen-
meden size uzun uzun yemek tarifi verirler. 

Spor
Bodrum, ayn› zamanda diledi¤iniz sporu yapabilece-

¤iniz bir belde. Özellikle de su sporlar›n›... Temmuz ve
A¤ustos d›fl›ndaki aylarda, havan›n çok sert oldu¤u say›l›
günler d›fl›nda yelken sporu yap›labilir. Çok say›da yelken
okulu mevcut. Bodrum’da dalmay› ö¤renebilirsiniz. Ulus-
lararas› sertifika veren pek çok dal›fl okulu var. Atl› spor
kulüpleri, tenis kulüpleri, (flimdi briç oyunu da art›k bir
spor say›lmakta) briç kulüpleri var. Halihaz›rda mevcut
olan, özel ilgi alan›na girebilecek, yoga gibi pek çok fark-
l› aktiviteden ayr›ca söz etmiyoruz. 

Festivaller, etkinlikler
Bodrum yar›madas›n›n en güzel yanlar›ndan biri de,

yayg›n ulafl›m a¤›. Birbirine 10-15 dakika mesafedeki
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köylerin hemen her birinde çok farkl› etkinliklerin yer al-
d›¤› festivaller düzenlenir. Türkiye’nin ünlü flairleri, ses sa-
natç›lar›, müzisyenleri, yazarlar› kat›l›r bu etkinliklere.
Cazdan klasik müzi¤e, baleden halk müzi¤ine, fliir günle-
rinden resim-heykel sergilerine ve söyleflilere kadar her
türlü etkinli¤i bulmak mümkün.

Bodrum’da yaflamay› seçen ünlüler
Bodrum, olumlu ya da olumsuz anlam›yla “turistik” ol-

madan çok önce Cevat fiakir’in çabalar›yla, o dönemin ve
bir sonraki ayd›n kufla¤›n vazgeçilmez tatil beldesi oldu.
Bu  kiflilerden bir k›sm› da sürekli Bodrum’da yaflamay›
seçti. Bodrum tutkunu olan ve tarihimizde iz b›rakm›fl ve
b›rakacak kiflilere haks›zl›k etmek istemem ancak hemen
hat›rlayabildi¤im birkaç ismi sayaca¤›m yaln›zca: Seba-
hattin Eyübo¤lu, Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Azra Erhat, Mina
Urgan, Vedat Türkali, Zühtü Mürido¤lu, Cevdet Kudret,
Zeki Müren, Müntekim Ökmen, Ahmet Ertegün, Müzey-
yen Senar, ‹lhan Berk, Engin Cezzar, Gülriz Sururi, Ali Poy-
razo¤lu, Birol Kutadgu, Cemil ‹pekçi... 

Bu isimler ve burada sayamad›klar›m›z Bodrum’un her
mevsim güzelli¤ini, yaz›lar›, fliirleri, resimleri, müzikleri ve
tasar›mlar›yla uluslararas› platforma tafl›d›lar. Bodrum’un
bugün her mevsimde ayr› ayr› keyfini ç›karanlar, Bod-
rum’da bir metropolün nimetini yaflay›p külfetine katlan-
mayanlar, bu isimlere asl›nda çok fley borçlu.

Bir iki ay önce ünlü modac› Cemil ‹pekçi, Bodrum
Türkbükü’nde düzenledi¤i bir defilede, kendi Bodrum sev-
gisinden söz etti: “Bodrum’un eski halini bilen bizler ba-
zen üzülüyoruz; çok büyüdü, çok geliflti, o eski güzelli¤i
kalmad› diye. Ama ben düflünüyorum ki Bodrum da bi-
zimle birlikte ve bizim ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamak için, bize
ayak uydurmak için de¤iflti. Eskisi gibi kalsayd› e¤er, bi-
zim geliflen ihtiyaçlar›m›z ve be¤enilerimiz karfl›s›nda ye-
tersiz kalacakt›. O nedenle ben Bodrum’u bundan 30 y›l
önce de çok seviyordum, bugün de çok seviyorum…”

Dileriz iflleriniz ve imkanlar›n›z elverir de Bodrum ve
yöresinin güzelliklerini, henüz yaflamad›ysan›z yak›nda
sizler de keflfedersiniz.

Zerrin Edibo¤lu
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çal›flanlar›m›z

ÇHS ‹zmir ‹stasyonu, oldukça zorlu geçen bir seçim
süreci sonunda Ekim ay› “Gülümseyen Personel”ini
belirledi. Kullan›lan oylar ve yap›lan de¤erlendirme-

lerle çekiflmeli geçen seçim süreci sonucunda Hakan
Çatamak ödüle lay›k görülürken, Özlem Karsl›o¤lu
ve Emel Kozak 2.’li¤i paylaflt›lar. 

ÇHS ATA ‹stasyonu’nun düzenledi¤i hal› saha futbol
turnuvas› büyük çekiflmelere sahne oldu. Sahaya ç›-
kan 14 tak›m›n maçlar›nda heyecan doruktayd›. Ta-
k›mlar›n› desteklemek için gelen pek çok taraftar›n
da tezahürat›yla coflturdu¤u Geleneksel Hal› Saha
Turnuvas›’n›n fiampiyonu ‘OPERASYON’ tak›m› oldu.
Turnuva 2.’si YH1 MURAT DEM‹R, 3.’sü YH2 ORÇUN
ERENG‹L tak›mlar› olurken, en centilmen tak›m da
Bilgi ‹fllem seçildi. Final maç› sonunda, flampiyon ta-
k›m› tebrik eden ÇHS Genel Müdürü Samim Ayd›n,
dereceye giren tak›mlar›n kupalar›n› verdi. 
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ÇHS Antalya ‹stasyo-
nu, Ramazan Ay›’nda
yemekhaneler inde
bir iftar yeme¤i ger-
çeklefltirdi.

ÇHS Antalya ‹stasyonu’na DHM‹ ‹tfaiye yetkilileri taraf›n-
dan verilen, tatbikatl› yang›n söndürme e¤itimi oldukça
faydal› geçti.

ÇHS Ankara ‹stas-
yonu, 19 Eylül’de
Ankara Esenbo¤a
Havaliman› yeni
terminalinde, Ap-
ron Hizmetleri -
Harekat ofisinin
aç›l›fl›n› yapt›. 
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ÇHS Antalya ‹stasyonu Harekat Departman› düzen-
ledikleri yat gezisinde, sezonun yo¤unlu¤undan gü-
nübirlik uzaklaflarak, Antalya'n›n muhteflem do¤a-
s›ndan gönüllerince yararland›lar.

ÇHS Ankara ‹stasyonu yöneticileri, Amasra ve Safranbo-
lu'yu kapsayan bir gezi düzenledi. Oldukça keyifli geçen
gezi s›ras›nda, Amasra ve Safranbolu'nun turistik yerleri
de ziyaret edildi.

7 A¤ustos’ta tüm ÇHS Ankara ‹stasyonu çal›flanlar›n›n ka-
t›l›m›yla gerçekleflen, ekibe ve konuklara istasyon yöneti-
cilerinin servis yapt›¤› köfte partisine kat›lan herkes stres
ve yorgunluk att›.

Yeni sezonu omuz omuza karfl›layan Çelebi Güven-
lik, 2007-2008 k›fl sezonuna aile foto¤raf› çektirerek
merhaba dedi. 

Çelebi Hava Servisi Trab-
zon ‹stasyonu 4 A¤ustos
2007’de, yo¤un geçen

yaz sezonun ard›ndan
moral bulmak için

düzenledi¤i Sümela
Manast›r› gezisin-
de keyifli saatler

geçirdi. 



çal›flanlar›m›z
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Çelebi Güvenlik çal›flanlar›, haz›rlad›klar› ev yemek-
lerini keyifle yerken bundan sonra ‘Ev Yemekleri Gü-
nü’nü geleneksellefltirilme karar› ald›.

ÇHS Gaziantep ‹stasyonu, yaz sezonundaki yo¤un ope-
rasyonlarda gösterdikleri özverili ve baflar›l› çal›flmalar›
kutlamak amac›yla, Bölge Müdürü Cem fiensöz’ün de ka-
t›l›m›yla Ba¤ Evi’nde e¤lenceli bir yemek gerçeklefltirdi. 

Çelebi Hava Servisi Kargo & Antrepo Müdürlü¤ü’nün
tüm ekibi, 16 Kas›m’da keyifli bir akflam yeme¤inde
bir araya geldi. Yo¤un ifl temposu ve Atatürk Hava
Liman›’nda ç›kan yang›ndan sonra de¤iflen operas-

yon noktalar› sebebiyle biraraya gelme f›rsat› bula-
mayan ekip, "GoCarGo" slogan›yla gerçeklefltirdikle-
ri gecede bol bol sohbet etme ve e¤lenme imkan›
buldu.

ÇHS Samsun ‹stasyon çal›flanlar›, DHM‹ Samsun Meydan
Müdürü, Havaalan› Emniyet fiube Müdürü, THY ve POAfi
Samsun ‹stasyon Müdürleri'nin de kat›l›m›yla bir ‘yaza
merhaba’ yeme¤i düzenledi. Keyifli geçen yeme¤in erte-
si günü de Baflbakan R. Tayyip Erdo¤an’›n Amasya ziya-
reti için Merzifon Havaalan›’na inen TC-ANA uça¤›na ba-
flar›yla hizmet verildi.

Van ‹stasyonu Yolcu Hizmetleri personeli, devam
eden proje kapsam›nda ÇHS E¤itim Koordinatörü
Gonca Karao¤lan’›n verdi¤i Gülümseyen Hizmet E¤i-
timi’nden yararland›lar.
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Çelebi’de 24 y›l› aflk›n süredir hizmet etmekte olan
ve son olarak Kargo Müdürlü¤ü'nde postabafl› göre-
vini yürüten Ahmet Arpac›k’›n emekliye ayr›lmas›
nedeniyle, Kargo Müdürlü¤ü personeli Arpac›k’a bir
veda töreni düzenledi. Kargo Müdürü Murat Bafl,
Ahmet Arpac›k'a uzun y›llard›r göstermifl oldu¤u öz-
veri ve ba¤l›l›k için teflekkür ederken duygusal anlar
yafland›. 

Çal›flanlar›n kendilerini büyük bir tak›m›n
parças› olarak hissetmelerinin öneminden
hareketle, Budapeflte’de organize edilen Çe-
lebi Kupas› – Futbol Turnuvas›, 13 Eylül - 5
Ekim tarihleri aras›nda gerçekleflti. Farkl› de-
partmanlardan yaklafl›k 80 çal›flan›n olufltur-
dugu tak›mlar, dörder tak›mdan iki ayr› gru-
ba ayr›larak Çelebi Kupas› için mücadele et-
ti. 5 Ekim’de ‘Cargo1’ ve ’Aircraft Handling’
aras›nda yap›lan final karfl›laflmas›nda maç›
kazanan ve Turnuva’n›n galibi olan tak›m
Cargo1 oldu. Baflar›s› ile tebrikleri kabul
eden Cargo1, ve di¤er kat›l›mc› tak›mlar, Çe-
lebi Macaristan taraf›ndan düzenlenen Kupa
Gecesine davet edildi.

Çelebi Hava
Servisi Samsun
‹stasyonu çal›-
flanlar›, verilen
iftar yeme¤inde
biraradayd›.

ÇHS Van ‹stasyonu çal›flanlar› gönüllü kan ba¤›fl›nda bu-
lundu. K›z›lay’›n ‘Kan Ba¤›fl›’ günlerine kat›lan Van ‹stas-
yonu’nda 25 kifliden al›nan kanlar, do¤al afetlerde veya
di¤er ihtiyaç hallerinde kullan›lmak üzere K›z›lay Kan
Bankas›’na gönderildi.

Antalya’da gerçeklefltirilen Condor Havayollar›’n›n sezon
sonu kapan›fl yeme¤inde, Condor Türkiye Müdürü Özgül
Atmaca, ÇHS Operasyon Genel Müdür Yard›mc›s› Talha
Göksel, ÇHS Antalya ‹stasyonu Baflmüdürü Taner Sar›,
Departman Müdürleri ve Condor sorumlusu personel
hep birlikteydi. 
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NEZLE-SO⁄UK ALGINLI⁄I 
So¤uk alg›nl›¤›, çeflitli virüslerin yol açt›¤› ve üst

solunum yollar›nda baz› yak›nmalarla seyreden ha-
fif seyirli bir hastal›k. Özellikle mevsimlerin de¤iflti-
¤i aylarda, ani ›s› de¤ifliklikleri nedeniyle so¤uk al-
g›nl›¤› görülme s›kl›¤› art›yor. Kapal› mekanlarda
daha fazla zaman geçirme, günefl ›fl›nlar›ndan da-
ha az yararlanma ile kötü havaland›rma koflullar›,
enfeksiyonun geliflmesini ve yay›lmas›n› h›zland›r›-
yor. Halsizlik, hafif bafl a¤r›s›, hafif bir atefl, öksü-
rük, gözlerde k›zarma ve yaflarma, üst solunum
yollar›nda yanma hissi ile burun akmas› so¤uk al-
g›nl›¤›n›n en önemli belirtilerini oluflturuyor. So¤uk
alg›nl›¤› en fazla bir hafta on gün içinde tedavi edil-
mesine gerek duyulmadan kendili¤inden geçiyor.
Ancak hastal›k; sinüzit, ortakulak iltihab› ve zatür-
ree gibi komplikasyonlara neden olursa hastan›n
iyileflmesi zorlafl›yor ve tedavi süresi de uzuyor. So-
¤uk alg›nl›¤›nda antibiyotik tedavisine gerek duyul-
muyor. Hastal›kta belirtilere yönelik tedavi uygula-
n›yor. Bafl a¤r›s›, k›r›kl›k ve atefl için parasetamollü
ilaçlar kullan›labiliyor. Burnu tuzlu suyla y›kamak, burun
t›kan›kl›¤›n› giderici spreyler ya da burun damlalar› etkili
oluyor. ‹stirahat edilmesi ve stresten uzak durulmas›, vü-
cut direncinin yeniden kazan›lmas›na yard›m ediyor.

Nezleden nas›l korunmal›?
● Toplu yaflanan kapal› ortamlardan uzak durmaya

özen gösterin.
● Hasta kiflilerle yak›n temasa geçmeyin.
● Virüsler bulaflt›klar› yerlerde canl› kalabiliyorlar. Bu

nedenle özel eflyan›z› so¤uk alg›nl›¤›na yakalanan kiflilerle
kullanmamaya özen gösterin. 

● Ellerinizi s›k s›k sabunla y›kay›n. 

GR‹P (‹NFLUENZA)
Grip, bulafl›c› bir akut virüs hastal›¤› olarak tan›mlan›-

sa¤l›k

yor. ‹nfluenza virüsünün yap›s› çok s›k de¤iflti¤i için top-
lumda herhangi bir dirençle karfl›laflmadan h›zla yay›labili-
yor, tüm dünyay› etkileyen salg›nlara yol açabiliyor. Ge-
nellikle sonbahar›n so¤uk aylar›nda ve k›fl aylar›nda salg›n
halinde görülebiliyor. Grip; küçük çocuklar›, vücut direnci
düflmüfl yafll›lar› ve kronik hastal›¤› olan kiflileri daha çok
etkisi alt›na al›yor. Titremenin de efllik etti¤i atefl, 39-40
dereceye ç›k›yor. Baflta, eklemlerde ve kaslarda, özellikle
s›rt ve bel bölgesinde a¤r› olufluyor. Halsizlik ve bitkinlik,
bazen de mide bulant›s› ile kusma da görülebiliyor. Bo¤az
a¤r›s›, fliddetli öksürük ve gö¤üste yanma gibi yak›nmala-
ra da s›kça rastlan›yor. Grip, 4-5 gün içinde yavafl yavafl
düzelmeye bafll›yor ve genellikle bir hafta içinde geçiyor.
Gribin etkin bir flekilde tedavisi için öncelikle yatak istira-
hati öneriliyor. Yüksek ateflin düflürülmesi ve kas a¤r›lar›-
n›n dindirilmesi, tedavide en önemli hedefi oluflturuyor.

Sa¤l›kl› bir k›fl için…
K›fl günlerini sa¤l›kl› geçirmek için, uzmanlar›n önerilerine kulak

vermelisiniz! Anadolu Sa¤l›k Merkezi’nden Enfeksiyon Hastal›klar›
Uzman› Dr. Elif Hakko, so¤uk k›fl günlerinde hastal›klardan 

korunmak için al›nabilecek önlemleri Çelebice okurlar› için anlatt›.



ci ekleniyor. Akut bronflit tedavisi ortalama 10 gün sürü-
yor.

Bronflitten nas›l korunmal›?
● Hava kirlili¤inin yo¤un oldu¤u günlerde mümkün

oldu¤unca soka¤a ç›kmay›n. 
● Kapal› ve iyi havaland›r›lmayan ortamlardan uzak

durun. 
● Bronflite yakalanm›fl kiflilerle yak›n temas kurmak-

tan kaç›n›n. 
● Sigara içmeyin, içilen mekanlarda da bulunmay›n. 
● Elinizi s›k s›k sabunlu suyla y›kay›n. 

ZATÜRRE
K›fl mevsiminde daha s›k görülen zatürre, bakteri ya da

virüslerin yol açt›¤› ciddi bir akci¤er enfeksiyonu olarak ni-
telendiriliyor. Ne yaz›k ki, günümüzde geliflmifl tan› ve te-
davi yöntemlerine ra¤men zatürre hala en s›k ölüme ne-
den olan hastal›klardan birini oluflturuyor. Zatürre her
yaflta görülmekle birlikte bebek, küçük çocuklar ve ileri
yafltaki bireyleri daha çok etkiliyor. Tüm zatürre olgular›-
n›n yar›s›ndan pnömokok bakterisi sorumlu tutuluyor.
Pnömokoklar hasta kifliyle yak›n temas sonucu bulafl›yor.
Bakteriler solunum yoluyla vücuda giriyorlar. Belirtiler ge-
nellikle üst solunum yollar› enfeksiyonunun ard›ndan ani
olarak bafll›yor. Yüksek atefl, üflüme-titreme, öksürük, bal-
gam, nefes al›rken batar tarzda gö¤üs a¤r›s›, nefes darl›-
¤›, ifltahs›zl›k gibi yak›nmalar hastay› yata¤a düflürüyor.
Ancak hastal›k sinsi bir flekilde de ilerleyebiliyor; kuru inat-
ç› bir öksürü¤e karfl›l›k gö¤üs a¤r›s›, nefes darl›¤› ve bal-
gam gibi di¤er belirtilere rastlanmayabiliyor. Zatürre mut-
laka antibiyotikle tedavi edilmesi gereken bir hastal›k. Te-
davide önemli olan antibiyoti¤in do¤ru seçilmesi, yeterli
doz ve sürede kullan›lmas›. Yatak istirahati vücut direnci-
nin yeniden kazan›lmas›nda önemli rol oynuyor. Zatürre-
nin tedavi süresi 1 ila 3 hafta sürüyor.

Zatürreden nas›l korunmal›?
Zatürreye karfl› önlem almada et-

kili yol afl› yapt›rmak. Zatürre için de
pnömokok mevcut, ancak bunlar›n
koruyuculu¤u yüzde 100 de¤il. Fakat
bu afl›lar sayesinde hastalarda hem
hastal›¤a yakalanma hem de ölüm
oranlar›nda azalma söz konusu. Grip
afl›s›n›n her y›l yinelenmesi gerekir-
ken, pnömokok afl›s› ile befl y›l boyun-
ca süren ba¤›fl›kl›k elde ediliyor. Özel-
likle kalp, akci¤er, kan, böbrek ve di-
yabet hastalar›, dala¤› al›nm›fl kifliler,
65 yafl›n üzerindekiler gibi yüksek risk
tafl›yan kiflilerin mutlaka zatürre afl›s›
yapt›rmalar› öneriliyor.
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Atefli düflürmek için parasetamol içeren ilaçlardan yararla-
n›l›yor. Bol bol s›v› tüketmek gerekiyor.

Gripten nas›l korunmal›?
● Hasta kiflilerle yak›n temaslardan kaç›n›n. 
● Kalem, kitap ve bardak gibi özel eflyalar›n›z› hasta

kiflilerle kullanmay›n. 
● El temizli¤ine özen gösterin. Elinizi göz ve burnu-

nuzla temas ettirmeyin. 
● Özellikle kapal› mekanlardan, havaland›rmas› iyi ol-

mayan yerlerden mümkün oldu¤unca uzak durun. 
● Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin. 
● Grip afl›s›n› yapt›rmay› ihmal etmeyin. 

Grip afl›s› kime, ne zaman yap›lmal›?
Günümüzde, grip afl›s› bu hastal›ktan korunman›n en

güvenli yolunu oluflturuyor. Grip afl›s› Eylül-Aral›k aylar›
aras›nda tek doz olarak uygulan›yor ve afl›y› her sonbahar
mevsiminde yinelemek gerekiyor. 65 yafl›n üzerinde olan-
lar, ast›m, kronik akci¤er hastal›¤›, kronik kalp ve damar
sistemi hastal›¤›, diyabet ile böbrek yetmezli¤inden yak›-
nanlar afl›lanmas› gereken gruplar içinde yer al›yor. Ayr›-
ca sa¤l›k personelinin, toplum hizmetinde çal›flanlar›n, ve
risk grubundakilerle yak›n temasta olanlar›n da grip afl›s›-
n› yapt›rmalar›nda yarar var. Ancak alt› aydan küçük be-
beklerin, hamileli¤in ilk iki ay› içinde olan kad›nlar›n (dok-
tor taraf›ndan önerilmedi¤i takdirde) ve yumurtaya karfl›
alerjisi olanlar›n grip afl›s› yapt›rmamalar› gerekiyor.

AKUT BRONfi‹T 
Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun ard›ndan

geliflen bronflit, bronfllar›n iltihaplanmas› sonucu ortaya
ç›k›yor. Genellikle bronfllara yerleflen virüsler neden olu-
yor. Virüs, solunum yoluyla ya da hasta kifliyle yak›n te-
masla bulafl›yor. So¤uk alg›nl›¤› ve grip geçiren kifliler,
uzun süre kapal› ortamlarda kalanlar ve havaland›rmas›
olmayan yerlerde çal›flanlar risk grubu-
nu oluflturuyorlar. Ayr›ca beden direnç-
leri daha düflük oldu¤u için sigara içen
kifliler de daha kolay bronflit oluyorlar ve
tedaviye daha zor yan›t veriyorlar. Kuru
öksürük bronflitin tipik belirtisini olufltu-
ruyor. Özellikle geceleri yo¤unlaflan ök-
sürük bazen günlerce sürebiliyor. Bronfl
içinde yerleflmifl bulunan hücreler yeter-
li s›v› al›n›p ›slat›lmad›¤› takdirde bal-
gam gelifliyor. Her bronflitin tedavisinde
antibiyotik kullan›lmas›na gerek duyul-
muyor. Öksürük yak›nmas›na karfl› öksü-
rük kesici ilaçlar veriliyor. Ancak balgam-
la seyreden bronflitte genellikle antibi-
yotikten yararlan›l›yor. Yüksek atefl ve
a¤r›s› olan hastalarda tedaviye a¤r› kesi- ç

Dr. Elif Hakko
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Everest da¤›na t›rmanan ilk
Türk da¤c›s›n›z. Rusya Da¤c›l›k Fe-
derasyonu taraf›ndan verilen ‘Kar
Leopar›’ unvan›n› alan az say›daki
bat›l› da¤c›dan biri oldunuz. K›sa-
cas› bugüne kadar birçok kiflinin
yapamad›¤› ifllere imza att›n›z.
Bunlar hakk›nda ne düflünüyorsu-
nuz? 

20 yafl›nda Bilkent Üniversitesi’nde ifllet-
me okurken da¤c›l›kla tan›flma flans›m oldu.
Çok keyif ald›m. Hem yeteneklerim hem de bedensel ve
ruhsal yap›mla, bu konuda iyi oldu¤umu gördüm ve de
çok zevk ald›m. Zaten bu ikisini birlefltirince, insan bu yol-
da çok rahat devam edebiliyor. Üniversiteyi bitirdikten
sonra ‘yüksek irtifa da¤c›l›¤›n›’ denedim. Diploma alma-
m›n üzerinden bir ay geçmemiflti, Kazakistan’a gittim tek
bafl›ma… Oradan da Hindistan’a geçtim. Rus bir grupla

röportaj

birlikte 7010 metrelik Pobeda Da¤›’na t›rman›fl› gerçek-
lefltirdim ve zaten ondan sonra karar›m› verdim. “Tamam,
ben bu yolda devam edece¤im” dedim. “En az›ndan bir
dönem hayat›m› böyle sürdürmek istiyorum”. Zaten bü-
tün o da¤c›l›kla ilgili baflar›lar da o dönemde gerçekleflti.

Sonuçta hep daha iyisini yapmakt›r amaç. Baflar›la-

Kar Leopar› 
Nasuh Mahruki 

“Kendime hedefler
seçip onlar› yap-

maya çal›fl›yorum,
hepsi bu…”

Kar Leopar› 
Nasuh Mahruki 



motor sporlar›, yelken ve bisiklet sporlar› ile ilgileni-
yorsunuz. Sizi bu kadar çok spor dal›yla ilgilenmeye
yönelten fley nedir? Ve tüm bunlar sizi yormuyor mu?

Büyük ihtimalle benim spora çok uygun bir fizi¤im
var. Dolay›s›yla gerçekten ciddi bir avantaj›m oldu. Yük-
sek irtifa fizyolojisine çok uyumlu bir bedenim var. Bu an-
trenmanla ya da baflka flekilde kazan›labilecek bir fley de-
¤il. Bu Allah vergisi… Çok süratli bir yap›m var yüksek ir-
tifada. Tüm bunlar› keflfedince çok keyif ald›m. fiimdi es-
kisi kadar yo¤un de¤il elbette ama yine ilgileniyorum. Es-
kiden y›l›n yar›s›n› yurtd›fl›nda geçirirdim. fiimdi daha
seyrek ç›k›yorum çünkü baflka konularla ilgileniyorum.
Yeni kitab›m› ç›kard›m. AKUT’a çok ciddi vakit ay›r›yorum.
Sürekli seminerlere kat›l›yorum ve söylefliler yap›yorum. 

Do¤u’ya zirve t›rman›fllar› d›fl›nda motosikletle de
gezileriniz oldu. Nerelere gittiniz, bu

gezilere ç›kma amac›n›z neydi?
Befl-alt› tane uzun motosiklet

yolculu¤u yapt›m. ‹lkini 1995 y›-
l›nda Himalayalar’a yapm›flt›m.
1997’de k›z arkadafl›mla birlik-
te, buradan yola ç›k›p Katman-

du’ya gittim. O uçakla
döndü, ben bir t›rman›fl
yap›p geze geze geri
döndüm. Bu yolculuk
dört ay sürdü, 21 bin

kilometre yol yapt›m.
2002’de de motosikletle

Bat› Tibet’teki, kutsal Kailash
Da¤›’na gittim. 2004’te arkadafllarla Kuzey Hindis-

tan’a gittim. Bunlar, tamamen seyahat etmeyi çok sevdi-
¤im için yapt›¤›m yolculuklard›. O zamanlar kendimi
‘da¤c› ve gezgin’ diye tan›mlamay› uygun bulurdum. Kül-
türleri, co¤rafyalar› daha yak›ndan görmek, tan›mak, ö¤-
renmek istedim. 

Birçok insan›n ‘asla yapamam’ dedi¤i konularla il-
gileniyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Heyecan, mace-
ra, aray›fl..?

Bunun nedeni yeteneklerim. Yani ben bu konularda
yetenekliyim ve yapabiliyorum. Kendime hedefler seçip
onlar› yapmaya çal›fl›yorum hepsi bu…

Profesyonel bir sporcusunuz. Ayn› zamanda foto¤-
rafç›l›kla ilgileniyorsunuz. Bu arada da alt› kitap yazd›-
n›z. Bugüne kadar yay›nlad›¤›n›z kitaplarda hep gitti-
¤iniz yerleri ve yaflad›klar›n›z› anlatt›n›z. Son kitab›n›z
‘Vatan lafla de¤il, eylemle sevilir’in öyküsü nedir?  

‹lk kitab›m ‘Bir Da¤c›n›n Güncesi’ni 24 yafl›nda yaz-
d›m. O bir günlüktü zaten. Di¤erlerinin de bir k›sm› gün-

r›n›z omuzlar›n›za bu anlamda bir
yük bindirdi mi?

Elbette, o sizin için zorlay›c› bir
fley olmuyor, ama istekleriniz sizi do-

¤al olarak s›n›rlar›n›z çerçevesinde hep daha iyisini yap-
maya itiyor. ‘Baflkalar› ne der’ diye, hiçbir zaman düflün-
medim. Her zaman daha iyisini, daha güzelini, daha zo-
runu yapabilirim diye bakt›m. Bunun s›n›rlar›n› da hep
kendim çizdim.

Da¤c›l›k, ma¤arac›l›k, yamaç paraflütü, aletli dal›fl,
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Arama Kurtarma Derne¤i’nin
(AKUT) kurucusu, Everest’e
t›rmanan ilk Türk da¤c› ve Kar
Leopar› unvanlar›na sahip
Nasuh Mahruki’nin kökleri,
Akdeniz’de nam salan 
Kaptan’› Derya Ali Pafla’ya
dayan›yor. Da¤c›l›k,
ma¤arac›l›k, yamaç 
paraflütü, aletli dal›fl, 
motor sporlar›, yelken 
ve bisiklet, onun 
vazgeçilmez 
tutkular›… 



lük gibi oldu. ‘Yeryüzü Güncesi’ farkl›yd›
mesela; çeflitli gazetelerde, dergilerde ç›-
kan makalelerin derlemesi oldu. 

Son kitab›m ‘Vatan lafla de¤il, eylemle
sevilir’ hepsinden farkl›… Bu çok kapsaml›
bir kitap asl›nda, bir kar›flt›rmakta fayda
oldu¤unu söyleyebilirim. Birkaç tane kitap
var içinde diyebiliriz. Birbirinden çok farkl›
konular ama asl›nda hepsi benimle alaka-
l›. Yani Nasuh Mahruki’nin hayat›ndan ke-
sitleri bir araya getirdim. Neden yazd›¤›-
ma gelince; yanl›fl bilinen, yanl›fl yorumla-
nan bir sürecin do¤rusunu benim gözle-
rimle ifade edebilmek için yazd›m aç›kça-
s›… Çünkü Türkiye’deki insanlar ciddi bir bilgi
kirlili¤i furyas›yla hayat›n› sürdürüyor ve hakikaten kitle-
lerin beyni uyuflturulmufl durumda. Sokaktaki her insan
yalan yanl›fl, yönlendirmeli bilgilerle belli bir tarafta tutu-
luyor ya da belli bir tarafa yönlendiriliyor. Bu bize de çok
yap›ld›. AKUT hiç kimsenin beklemedi¤i bir anda, hiç kim-
senin beklemedi¤i bir flekilde ortaya ç›kt› ve çok da büyük
ifller yapt› 1999 depreminde… O dönemde bizi çok el üs-
tünde tuttular ama çok de¤il alt› ay sonra statüko taraf›n-
dan üzerimize felaket bir sald›r› bafllat›ld›. Tabi biz anlaya-
mad›k ne oldu¤unu; alt› ay önce bize kahraman dediniz,
Türk genci dediniz, çok baflar›l› dediniz, yere gö¤e s›¤d›-
ramad›n›z. Sonuçta bizim kiflili¤imiz de¤iflmedi ki alt› ay-
da. 1999 depreminde, ki tarihte de böyledir, a¤›r travma-
lardan sonra toplumlar zihin haritalar›n› komple de¤iflti-
rir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›p Kurtulufl Savafl›
sonras›nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmas› gi-
bi… O a¤›r travman›n sonras›nda yepyeni bir Cumhuriyet
ç›kt›, yepyeni bir anlay›fl ç›kt› ortaya. Atatürk’ün devrimle-
ri, bireyi yurttafl konumuna, toplumu ümmetten millet
konumuna yükseltti. Harf devrimi, k›l›k k›yafet devrimi,
kad›nlara seçme ve seçilme hakk› gibi daha önce konuflul-
mayan fleyler yap›ld›. Ama bunlar›n olabilmesi için ger-
çekten güçlü bir travma gerekiyor. Toplumlar bunu kolay
kolay yapam›yorlar. 1999 depremi çok ac› bir olay olmak-

la birlikte asl›nda Türkiye’deki eski, köhne
ve hatal› anlay›fl›n de¤iflmesi yönünde bir
f›rsatt› ve o günlerde herkes bundan bah-
setti, bunlar› dile getirdi. 17 A¤ustos’tan he-
nüz üç gün sonra, 20 A¤ustos’ta bile bu dü-
flünce medyada yaz›lmaya bafllad›. O gün-
lerde sadece bunlar yaz›ld› çizildi. 

AKUT kurucu üyesi ve baflkan›s›n›z.
10. y›l›n› dolduran AKUT’un flu andaki du-
rumu nedir ve neler yap›l›yor? 

AKUT gayet iyi durumda. Türkiye’ye ya-
y›ld›k, 14 ekibimiz oldu. Tabi en büyük der-
dimiz hep para ve ba¤›fl konusu… ‹nsanlar›-

m›z AKUT’a çok büyük bir güven ve sevgi duyu-
yor ama AKUT’un ba¤›fllara ihtiyac› oldu¤u konusunda biz
kendimizi pek ifade edemiyoruz herhalde. Herkes bizim
burada kofluflturmam›z›, bir fleyler yapmam›z›, yapmaya
çal›flmam›z› çok takdir ediyor, ama bunun nas›l olaca¤›
konusunda pek de fikir sahibi de¤iller diye düflünüyorum.
Herhalde bunu hat›rlatmak laz›m. Bunun da ötesinde Tür-
kiye’de sivil toplum kurulufllar› çok yeni. Sivil inisiyatifin
kayna¤›n› halktan al›yor olmas› konusu, Türkiye’de henüz
oturmufl de¤il. Evet bu sivil toplum kurulufllar› çok güzel,
her zaman manevi olarak destekliyorlar ama manevi des-
tek ne yaz›k ki bir yere kadar ifle yar›yor. Yeni kitab›m›n
ad› o yüzden öyle… Sevgimizi lafla de¤il, davran›flla, ey-
lemle göstermemiz gerekiyor. Bunu bu toplum tam ola-
rak ö¤renebilmifl de¤il henüz.

AKUT ekipleri neler yap›yor? Bize biraz anlatabilir
misiniz?

Kendi bölgelerinde acil durumlara müdahale ediyor-
lar. Mesela dün Marmaris ekibi sele müdahale etti, Rume-
li Feneri’nde iki vatandafl›m›z vefat etti maalesef onlar
için gittik, Uluda¤’da mahsur kalan iki kifliyi kurtarmaya
gitti bir ekibimiz de… Birçok ekibimiz dün operasyonday-
d›. Sürekli bir fleyler yap›l›yor, ülkenin bir yerlerinde… Her
bir ekip kendi bölgesinin ihtiyaçlar›na göre e¤itimlerini,
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“Yeni projelerimin
aras›nda motosikletle

seyahatler, yeni
t›rman›fllar, yeni kita-
plar var. Bakal›m ne

zaman… Hayat
gösterecek.”



ekipmanlar›n› ve haz›rl›klar›n› yap›yor. Yurt d›-
fl› ba¤lant›l› kurulufllarla da ortak çal›flmalar,
bilgi paylafl›m› ve tatbikatlar yap›yoruz.  

Özellikle 1999’daki depremle birlikte K›-
z›lay’daki sorunlar›n aç›¤a ç›kmas›, afetlere
karfl› haz›rl›ks›z olmam›z gibi bir çok sorun
gündeme geldi… Ve bugüne kadar Türki-
ye’de en çok dikkat çeken, toplum taraf›n-
dan en çok sahip ç›k›lan sivil toplum kurulu-
flu AKUT oldu. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?

17 A¤ustos’ta insanlar fark ettiler ki bir
avuç genç bir araya gelmifl. 220 insan› enkaz›n
alt›ndan çekti bu ekip… Devletin bile ne yap-
mas› gerekti¤ini ilk anda fark edemedi¤i sü-
reçte, Türk milleti kendi içindeki organizasyo-
nuyla bunu becerdi. Ve ondan sonra da her-
kes, “Demek ki burada hatalar var ama bu iflin
do¤rusunu da iflte bu çocuklar gösterdi” dedi.
O zaman “Biz bu sa¤duyuyu sadece afet haz›r-
l›¤›nda de¤il, hayat›n di¤er platformlar›nda da
yans›tmal›y›z ve topyekün bir ça¤dafllaflma ha-
reketi bafllatmal›y›z” dedik. Bu beklentiler vard› zaten or-
tamda. AKUT da bunu ifade eden, bu beklentinin, bu is-
te¤in somut hale dönüfltü¤ü bir semboldü. O yüzden çok
be¤enildi ve tutuldu. AKUT, bugün hala çok bilinen, çok
sevilen bir sivil toplum kuruluflu. Millet bize sahip ç›kma-
sa biz nas›l bugünlere gelelim. Fakat bunlar› medyada
görmüyorsunuz, çünkü yayg›n medyan›n niyeti baflka…   

Afetler konusunda Türkiye’de neler yap›l›yor, ya-
p›lanlar yeterli mi? Sizce bu konunun önemini tam
olarak anlayabildik mi yoksa hala uyuyor muyuz?

Uyumuyoruz asl›nda… Herkes bir flekilde korkuyor,
bir fleyler yap›lmas› gerekti¤inin fark›nda ama ne yap›l-
mas› ve nas›l yap›lmas› gerekti¤i konusunda yeteri kadar
do¤ru ve sa¤l›kl› fikir üretilemiyor. Maalesef öyle bir s›-
k›nt›, ciddi bir boflluk var bu konuda… 50
sene boyunca bu hiç düflünülmemifl, kimse
do¤ru dürüst ilgilenmemifl. 1999 depre-
minde bile, Türkiye’de do¤al afetlerde ara-
ma kurtarma yapabilecek 110 kifli vard› Si-
vil Savunma Genel Müdürlü¤ü’nde. Bu say›
bugün 2500’e ç›kt›. Ayr›ca say›s›z gönüllü
ekip olufltu, Silahl› Kuvvetler ekiplerini
oluflturdu. Bunlar›n hepsini 1999 depre-
minden sonra ö¤rendik. Ama asl›nda yap›l-
mas› gereken arama kurtarma ekibi kur-
mak de¤il; inflaatlar›n›z›, binalar›n›z› sa¤-
lam yapmak. Dolay›s›yla siz mevcut yap›la-
r›n›z› elden geçirmeden, onlar› sa¤lamlafl-
t›rmadan istedi¤iniz kadar ekip kurun, so-

nuçta binalar y›k›l›r. Özellikle bunu halka anlatmak Türki-
ye’de o kadar kolay olmad›¤› için, çok güçlü bir irade ve
çok ciddi bir çal›flma gerektiriyor. 

Biraz da aile diyelim… ‹nternet sitenizde ailenize
de bir bölüm ay›rm›fls›n›z. Baban›z Cem Mahruki, bü-
yükbaban›z Ali Cevat Mahruki, büyükbaban›z›n baba-
s› Mahrukizade Eflref Cafer Bey, büyükbaban›z›n bü-
yükbabas› Mahrukizade Mehmet Ali Bey ve büyükba-
ban›z›n büyükbabas›n›n babas› Kaptan’› Derya Ali Pa-
fla… Bu kadar köklü bir ailenin mensubu olmak nas›l
bir duygu? Yapt›klar›n›z›n nedeni damarlar›n›zdaki
Mahruki kan›ndan m› kaynaklan›yor sizce?

Muhakkak etkisi var. Sonuçta tüm bunlar görgü ve
kültür meselesi… Aileden getirdi¤iniz görgü ve kültürle

daha farkl› bakabiliyorsunuz foto¤rafa. Sizin
e¤itimli olman›z yetmiyor, ailenizin de o
e¤itimden geçmifl olmas› gerekiyor. Aileler
sorumluluk, empati, sayg› gibi duygular› ve-
rebilirlerse, çocuklar›n da bunlar› içselleflti-
rip uygulamas› daha kolay oluyor. Bu konu-
da ailemin çok etkisi oldu¤unu söyleyebili-
rim. 

Önünüzdeki projeler neler? Kaç zirve-
ye t›rman›lacak, kaç tura ç›k›lacak, kaç ki-
tap yaz›lacak?

Var tabii ki ama k›smet… Motosikletle se-
yahatler, yeni t›rman›fllar, yeni kitaplar var.
Bakal›m ne zaman? Hayat gösterecek...
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AKUT’un temsil etti¤i de¤erler; yani gönüllülük, karfl›l›ks›z
yard›mseverlik, her fleyin devletten beklendi¤i bir düzenden,

herkesin üzerine düfleni yaparak toplumuna ve milletine
hizmet etti¤i bir düzen anlay›fl›na geçifl… Bu zihin haritas›

de¤ifliminin bafllang›c›yd›.

ç
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ofl zamanlar›n›z› de¤erlendirememekten
flikayetçiyseniz, kendinize en k›sa zamanda bir
hobi edinmelisiniz! Mesela foto¤rafç›l›l›k…

Sevdiklerinizle birlikte geçirdi¤iniz en güzel anlar› ölüm-
süzlefltirmenin keyfini yaflarken; bir ad›m daha ileri
giderek çekti¤iniz karelerden oluflan bir foto¤raf sergisi
bile açabilirsiniz.

Her foto¤raf makinesi temel olarak ›fl›k geçirmez bir
kutudur. En basitinden en geliflmifline dek bütün foto¤raf
makinelerinin dört temel ortak parças› vard›r: objektif,
diyafram, obtüratör ve vizör. Objektif; foto¤raf maki-
nesinin ön k›sm›nda, foto¤raf› çek-
ilen objeden yans›yan ›fl›¤›n içeri
girmesine olanak sa¤lar ve aç›kl›¤›
de¤iflebilen bir diyaframa sahiptir.
Foto¤raf›n› çekece¤iniz objeden
yans›yan ›fl›k önce objektifte
toplan›r ve odaklan›r. Sonra
diyaframdan, yani objektifin içinde-
ki bir diskin ortas›ndan geçerek
obtüratöre ulafl›r. Obtüratör,
foto¤raf çekerken belli bir süre aç›k
kalarak objektiften gelen ›fl›¤›n film
üzerine düflmesini sa¤lar. Film ise
görüntünün kal›c› olarak kayd›n›
yapar. Vizör ise makineyi objeye
odaklamaya yönelik bir düzenektir.

Foto¤raf 
makinesini seçerken

Kompakt ve SLR aras›nda bir

hobi

B
seçim yapmadan önce çekece¤iniz resim türüne karar
vermeniz iyi olur. E¤er sadece genel amaçl› çekim
yapacaksan›z (manzara, aile foto¤raflar› gibi) en iyi seçim
bir kompakt makine olacakt›r. 

Ancak tercihiniz yak›n plandaki ve uzaktaki nesneleri
görüntülemekten yanaysa, bunun için çeflitli objektif ve
aksesuarlara sahip bir SLR daha do¤ru seçim olacakt›r.
SLR, "Single Lens Reflex" sözcüklerinin ilk harflerinden
oluflan bir k›saltmad›r. Bu tip makinelerde vizörde oluflan
görüntü do¤rudan objektifin içinden gelen ›fl›kla
oluflturulur. Böylece film üzerine düflen ›fl›¤› çerçeve ve

›fl›k de¤eri olarak aynen vizördeki gibi
görürsünüz. SLR'nin baflka üstünlü¤ü
de görüntüyü çerçevelemekteki has-
sasl›¤›d›r. 

Makine ve aparatlar›n›z›
korumak için 

Foto¤raf makinenizi ve objektif
gibi aparatlar›n›z› güvenli bir flekilde
tafl›mak için seçece¤iniz çantan›n
uygun büyüklükte olmas› gerekir.
Aksi halde; çanta çok büyükse için-
dekiler sallan›r, çok küçükse de tüm
aparatlar› içine t›k›flt›rmak zorunda
kal›rs›n›z. 

Normal olarak objektiflere sadece
yüzeysel bir bak›m gerekir. Bir önlem
olarak objektifinize bir UV filtresi tak-
mal›s›n›z. Böylece objektifi koruma
alt›na al›rken, kirlenen filtreyi özel

Foto¤raf çekerek, hem kendinize e¤lenceli bir hobi edinebilir hem
de sevdiklerinizle birlikte geçirdi¤iniz anlar›, gördüklerinizi 

ölümsüzlefltirebilirsiniz.

E¤lenceli 
bir hobi; 
Foto¤rafç›l›k



Ifl›k önemlidir
Ifl›¤›n niteli¤i ve etkisi, ›fl›¤›n yönüne ve gücüne ba¤l›

olarak de¤iflir. Günefli arkan›za ald›¤›n›zda çekece¤iniz
objenin üzerine çok az gölge düfler. Yandan gelen ›fl›k ise
görüntüye duygu ve heyecan katar. Ters ›fl›k, çekece¤iniz
karelerde çok koyu gölgeler oluflturur. 

Manzara çekimi
Genifl alanlar› yakalamak için, ço¤u kompakt

makinede de standart olarak bulunan ve genifl bir netlik
derinli¤i sunan genifl aç› objektifler gereklidir. Uzun bir
objektif kullanarak sahnenin sadece bir bölümüne
yo¤unlaflmak, genellikle daha fazla bir mekan atmosferi
yaratabilir. Ayr›ca, teleobjektifler genifl aç›da tamamen
gözden kaçabilen uzaktaki unsurlar› da yaklaflt›rmakta
yararl›d›r.

Portre çekimi
‹ç mekanlarda da çekilen portrelerde gün ›fl›¤› yeterli

olabilir. Buna karfl›n günefl ›fl›¤› mekana do¤rudan giriy-
orsa, oluflan ayd›nlatma çok yo¤un ve yüksek kontrasta
neden olabilir. Böyle bir durumda ›fl›¤› filtre edip
yumuflatmak için, ›fl›¤›n girdi¤i aç›kl›¤› tül perdeyle
engelleyebilirsiniz.  D›fl mekanlarda en iyi aç›y› ve ›fl›¤›
bulmak çok daha kolay olacakt›r. 
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objektif beziyle silmek yeterli olacakt›r. Objektifin ön
k›sm› çok hassas oldu¤undan tozlar› ve kirleri sadece
haval› f›rçayla ya da bas›nçl› hava püskürterek temi-
zlemelisiniz. 

Do¤ru pozland›rma
Do¤ru pozland›rman›n elde edilmesi, özellikle

foto¤rafç›l›¤a yeni bafllayanlar için oldukça zordur. Bu
konuda, zaman zaman deneyimli profesyoneller bile
hata yapabilir. Öte yandan günümüzün yar› ya da tam
otomatik pozland›rma programl› foto¤raf makineleriyle
istedi¤iniz sonucu elde edebilirsiniz. 

Zihninizde bir kompozisyon oluflturun
Foto¤raf sanat› kompozisyonun içinde yaflar. Baflar›l›

bir foto¤raf, gözde do¤ar ve zihinde somutlafl›r. Göz

görür ve zihin bu görünenin ne olaca¤›n› seçer ya da
hayal eder. Biçim ve hacmin yan yana gelifli, çizgilerin
düzeni ve hareketi, tonla rengin kendi aras›ndaki
etkileflimi ve ›fl›¤›n aç›s›, elde edece¤iniz görüntünün
s›radan flipflak kareler yerine düzgün kompozisyonlara
dönüflmesine yol açar. ‹flte bu nedenle elde edece¤iniz
görüntüyle ilgili kompozisyonu zihninizde kurgulad›ktan
sonra en do¤ru anda bu görüntüyü kaydetmelisiniz.

Dikkat etmeniz gereken bir baflka önemli nokta da
elde edece¤iniz foto¤raf›n etkili olmas› için hedefiniz
olan objenin ve çevresindeki ikincil unsurlar›n görün-
tünün neresinde yer alaca¤›na karar vermeniz. 

Yatay ve dikey kareler
Foto¤rafa yeni bafllayanlar genelde görüntüleri yatay

çekme e¤ilimindedir. Oysa dikey kareler baz› konular›
daha etkili olarak ortaya koyar. Da¤lar, flelaleler, a¤açlar
ve portrelerde dikey çekimler objeye daha iyi odaklan-
may› sa¤lar. Yatay çekimler ise daha çok ana objenin
çevresindeki görüntüleri öne ç›kart›r.  

ç
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fl yaflam›n›zda gerek çal›flt›¤›n›z ku-
rum, gerek ifl arkadafllar›n›z, gerek-
se sürekli iletiflim halindeki ifl part-

nerlerinizin üzerinde nas›l bir etki b›rak-
t›¤›n›z› önemsiyor musunuz? ‹flte tüm
bunlar, profesyonel yaflamda imaj da-
n›flmanl›¤›n›n alan›na giriyor. Çal›flma
yaflam›ndaki profesyonellerin, güçlü
yönlerinin görünür k›l›narak zay›f nokta-
lar›n›n güçlendirilmesinde hep imaj da-
n›flmanlar›n›n parma¤› var. Peki, imaj
dan›flmanl›¤› sadece kiflinin giyim stiliy-
le mi ilgilenir? Suna Kabaday›, bu soruyu
“Benim iflim, vücuda uygun k›yafeti ve
rengi seçmekten ibaret bir gard›rop da-
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‹
n›flmanl›¤› de¤il. ‹maj bir etki... Sizin b›-
rakt›¤›n›z etkiyle ilgileniyorum ben. Bu
etkiyi yönetme yollar›n› gösteriyorum si-
ze. Bu süreçte de sizi bir bütün olarak ele
al›r›m. Nas›l göründü¤ünüz kadar beden
dilinizle, hal ve tavr›n›zla, neyi, nas›l söy-
ledi¤inizle ve ne vaat etti¤inizle de ilgile-
nirim.” diyor. 

Suna Kabaday›, Çelebi
çal›flanlar› için ifl yaflam›nda
giyim stilleri ve pozitif bir imaj
yaratman›n püf noktalar›n›
anlatt›.

‹fl yaflam›nda 
‹MAJINIZI 

güçlendirmenin yollar›
‹fl yaflam›n›zda giyim stilinizi, yapt›¤›n›z ifle ve fizi¤inize uygun,

rengiyle flekliyle kendinize yak›flan, çal›flt›¤›n›z kurumun 
vizyonunu yans›tan ve uygun mesaj› veren k›yafetleri tercih

ederek belirleyebilirsiniz.
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‹fl yerinde giyim stili nas›l olmal›?  Hizmet alan›na
göre bu stil de¤iflir mi? 

Giyim stili belirlenirken sektörel ayr›mlar vard›r. Ama
öncelikle hangi sektörde olursa olsun, tüm profesyonel-
lerin buluflmas› gereken bir ortak payda var ki o da ver-
mesi gereken mesaj: Yani profesyonellik mesaj›… Özgü-
veni, kalitesi, hedefleri… Bunlar› durufluyla, saç›yla, ko-
nuflmas›yla, görüntüsüyle, tavr›yla yans›tmay› baflarmal›.
Bu noktada tabii ki e¤itim ve deneyim önemli ve gerekli,
ancak yeterli de¤il. Kiflinin kendini etkili bir flekilde suna-
bilmesi, ifade edebilmesi gerekiyor. Karfl›n›zdakinin üze-
rinde olumlu bir izlenim uyand›rabiliyor musunuz? Yoksa
daha ilk ad›mda tökezlersiniz. Günümüzde olumsuz bir
tutuma sahip, kendini ifade edemeyen, bak›ms›z, uyum-
suz bireylerle çal›flmay› kimse istemiyor. Ne iflveren, ne
de müflteri… Dolay›s›yla imaj çal›flmalar›; sadece giyim
de¤il, bir ad›m ötesine geçmek laz›m. Bu da öyle bir kaç
saatlik ya da günlük bir çal›flma de¤il. Ya da üzerinize ge-
çirece¤iniz sahte bir maske, kostüm hiç de¤il. ‹maj yöne-
timi devaml›l›k isteyen bir süreç ve kiflisel markan›z› olufl-
turmada tutarl›l›k çok önemli. Bunun için de ya oldu¤un
gibi görüneceksin ya da göründü¤ün gibi olacaks›n. De-
¤erlerin de bununla örtüflecek, yaflam tarz›n da… ‹fl haya-
t›nda da bahsetti¤im bu noktalar gözetilerek bir giyim
stili belirlenmeli. Yani giysileriniz de sizin vermek istedi-
¤iniz kalite ve güven mesaj›n›, duruflunuzu, mesle¤inizi,
çat›s› alt›nda bulundu¤unuz kurum imaj›n› ve hedefinizi
desteklemeli. 

‹fl gard›robunun olmazsa olmazlar› nelerdir?
Profesyonel yaflamda giyim tercihlerinin a¤›rl›kl› ola-

rak klasik tarzdan ve renklerden oluflmas›n› öneriyorum.
Yat›r›m gard›robu dedi¤imiz ceket, etek, pantolon, man-
to, pardösü gibi giysiler için klasik kesimler; siyah, gri, la-
civert, bej, kemik vb. nötr renkler ve özellikle klasik de-
senler seçilmeli. Daha canl› kontrast renkler ise gömlek,
bluz gibi daha küçük parçalarda kullan›lmal›. Özellikle da-
ha geleneksel sektörler dedi¤imiz banka, hukuk, kamu
alanlar›nda klasik kesim ve renklerdeki k›yafetleri güncel
aksesuarlar kullanarak modernize etmek s›k›c›, klifle hata
demode olmaktan ç›karmak daha güvenli bir yoldur. Ha-
n›mlar gömlek, bluz, fular, tak› ve çantayla; beyler ise
kravat, mendil, kol dü¤mesi gibi detaylarla k›yafetlerini
güncelleyebilirler. Hizmet sektöründe s›n›rlar biraz daha
esnektir, ancak çok afl›r› uçlara kaymamak laz›m. Tak›m-
lar yerine uyumlu kombinler tercih edilebilir, etek-ceket
ya da pantolonla uyumlu ceketler gibi. S›n›rlar biraz daha
esnek olsa da müflteriye uygun bir tarz benimsenmeli ki
beklentiler karfl›lans›n. 

Asl›nda hangi sektörde olursan›z olun en önemlisi flu;
kifli her zaman temiz, bak›ml› ve özenli olmal›. K›yafetle-
rinde de uyumu aramal›. Yani yap›lan ifle uygun, fizi¤ine

uygun, rengiyle flekliyle kendisine yak›flan, çal›flt›¤› kuru-
mun vizyonunu yans›tan, uygun mesaj› veren k›yafetleri
seçmeli. Kaliteli kumafllar, kaliteli dikifl...  Renkler de el-
bette çok önemli çünkü flekilden önce, hatta sizden önce
fark ediliyor. Bu aflamada güven ve sayg› uyand›racak
renkleri seçmek önemli. 

Giyim stillerinin ifl yaflam›ndaki etkilerinden söz
eder misiniz?

Giysilerle yerine ve zaman›na göre varmak istedi¤iniz
hedefe; sizden beklenenlere göre de zaman zaman daha
otoriter, zaman zaman daha yaklafl›labilir bir etki ulaflabi-
lirsiniz. Kimi renk kombinasyonlar› daha muhafazakar bir
etki b›rak›rken, kimisi daha yarat›c› bir ifadeye sahiptir.
Özellikle koyu renk tak›mlarla kullan›lan aç›k renk göm-
lekler kad›n ve erkek giyiminde otorite, güven ve resmi-
yet mesaj›n› destekler. Beylerin kravat seçimleri de bura-
da önemli. Güçlü, iddial›, kontrast kravatlar seçilerek id-
dia desteklenebilir. Otoriter giyimde düz renk veya ken-
dinden nokta desenli kravatlar daha uygundur. Çizgili
kravatlar da ciddiyete uygun olmakla beraber, düz kra-
vatlardan sonra gelir.

Tak›m elbise renginde kahverengi finans, medikal ya
da otomotiv sektörü için risklidir. Kifli silik kalabilir, etkisi
zay›f olur, otorite mesaj›n› ve güvenilirli¤i desteklemez.
Protokol için hiç uygun de¤ildir. Yine gömleklerde beyaz
en otoriter etkiyi yaratan renkken, mavi ve di¤er pastel
tonlar daha yaklafl›labilir renklerdir. Tak›mlar yerine bla-
zer ya da spor ceketlerle pantolon veya etek efllefltirme-
lerinde farkl› renk ve kumafl kombinasyonlar› görüntüye
hareket katar. Biraz yarat›c› etki b›rak›rken, resmiyetin et-
kisi azal›r. Daha yaklafl›labilir etkisi vard›r. Ceketsiz giyim-
se daha rahat çal›flma ortamlar›nda arkadaflça, samimi bir
etki için tercih edilebilir ki, bu da rahat giyim bafll›¤› alt›n-
da dikkatlice s›n›rlanmal›d›r. 
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Çal›flanlar, kurum içi rahat giyimin söz konusu ol-
du¤u aktivitelerde nas›l bir stil belirlemeliler? 

Serbest giyim günlerinde fl›k olmak, profesyonel etki
b›rakmak daha zor olabilir. Ne yaz›k ki rahat ve spor gi-
yim; sokak ya da salafl giyimle, seksi ve frapan görüntüy-
le kar›flt›r›l›yor bazen. Oysa burada da profesyonellik ön
planda olmal›d›r. Bu günlerde beyler kumafl pantolon ve
gömlekli kombinleri seçebilirken, han›mlar etek ya da
pantolonla yine gömlek veya merserize, yünlü triko twin-
setleri tercih edebilirler. Gömlek yakal› elbiseler, içine
gömlek ya da dik yakalarla giyilen jile kesimli elbiseler de
rahat giyim günleri için uygundur. Elbette sektörel ayr›m-
lar kadar kurum kültürü, sunulan hizmet ve marka vaadi
de bu konuda belirleyicidir. Çal›flanlar›n durumu kavra-
malar› ve ifl yaflam›n› olumsuz etkileyen, yönetimce veya
müflteri taraf›nda kabul görmeyen giysi seçimlerini yap-
mamas› için serbest giyimin s›n›rlar› tüm detaylar›yla an-
lat›lmal›.

‹fl yerindeki giyim tarz›n›n s›n›rlar› nelerdir?
‹fl yaflam›nda s›n›rlar› kurum, sektör ve müflteri belir-

ler. Kiflilerin yerine, zaman›na, kurum beklentilerine, ku-
rum imaj›na ve kendi pozisyonuna uygun, temsil etti¤i
departmana yak›flan ve gereken mesaj› verecek giyim se-
viyesini seçmesi laz›m. Abart›, frapan ve provakatif seçim-
ler kadar monoton, demode, s›radan ve silik giysilerden
de kaç›n›lmal›.

Çal›flanlar›n ifl yerinde giymekten kaç›nmas› gere-
ken k›yafetler nelerdir?

Dedi¤im gibi ifl hayat›nda afl›r›l›k kabul görmez. Özel-
likle yarat›c› sektörde çal›flm›yorsan›z ki, bu sektörlerde
bile çal›flt›¤›n›z departman belirler ne kadar yarat›c› dav-
ranabilece¤inizi. Örne¤in, ifl hayat›nda klasik desenler de-
di¤imiz geometrik flekillerden oluflan ekoseler, pötikare-
ler, kibar puantiyeler, ince çizgiler tercih edilmeli. ‹ri çi-

çek, hayvan ya da karikatür desenlerindense kaç›n›lmal›.
Özellikle kravat ve çorap erke¤in stil imzas›d›r. Çorap ve
kravatlar›n›z hiç bir zaman sizden daha esprili olmamal›,
karikatürlü çorap ve ayakkab›lar e¤lenceli de¤il gülünç
de¤erlendirilmenize sebep olabilir. Han›mlar derin y›rt-
maçlardan, dekolte ve vücut hatlar›n› çok belli eden dara-
c›k giysilerden uzak durmal›. Yine abart›l› f›rf›rlar, fleffaf
kumafllar, ›fl›lt›l› metalik giysiler; neon renkler dedi¤imiz
çok parlak renkler; f›st›k yeflili, turuncu, florasan sar›,
pembe de ifl yaflam›nda tercih edilmemesi gerekenler-
den. Bunlar kalite mesaj›n› desteklemez, ciddiyete gölge
düflürür. Serbest giyim günlerinde mesaj içerikli t-shirtler
kabul görmez. Yine yakas›z üstler de pek tercih edilme-
meli. 

Peki, kiflinin stilini tamamlayan davran›fllar neler
olmal› ya da neler olmamal›?

Burada profesyonellerle ilgili, olmazsa olmaz de¤er-
lerden bahsedebiliriz: Güvenilir, yetkin, özgüveni tam, tu-
tarl› ve kontrollü olmas›. Profesyonelin dinlerken ve ko-
nuflurken karfl›ndakine de¤er verdi¤ini hissettirmesi, gü-
ven oluflturman›n ön kofluludur. Etkin dinleme becerileri
gelifltirilmeli. Durufllara dikkat! Dik durulmal›, kendine
inanmal›, asla ezik durmamal›. Kendini ve beraberindeki-
leri do¤ru bir flekilde takdim edebilmeli. 

Sosyal yaflamdaki yafl ve cinsiyet kurallar› profesyonel
yaflamda geçerli de¤ildir. Göz temas›n› korumal›, gülüm-
semenin iletiflimde bir köprü oldu¤unu unutmamal›. So-
murtan bir profesyonel ne kadar iyi giyinirse giyinsin iyi
görünmez, mutsuz, k›zg›n, hasta bir izlenim b›rak›r. ‹fl ar-
kadafllar›yla ve müflterilerle iletiflimi iyi olmal›, sald›rgan
hal ve tutum profesyonel etki b›rakmaz. Etik de¤erler ve
sayg› çerçevesi s›n›rlar›na dikkat! Telefon, yaz›l› ve elek-
tronik iletiflim kurallar›na hakim olmal›. ‹fl yeme¤i, kokteyl
vb durumlarda rahat ve özgüvenli bir tav›r sergileyebil-
melidir. 

Profesyonel
yaflamda giyim

stilinizi 
belirlerken 
renklerin 

etkisinden 
yararlanmal›s›n›z.
Tercihiniz güven

ve sayg›
uyand›racak 

renklerden yana
olmal›d›r.
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termal suyu özelliklerine sahiptir. Neo-barok tarz›ndaki
yap›ya, 1913’te termal banyolar ve 1927 y›l›nda yüzme
havuzu ilave edilmifltir. Çok s›cak olan Széchenyi suyu, k›fl
aylar›nda bile aç›k havuzlar›n› ziyaretçiler için popüler k›l-
maktad›r.

Saint Stephen Bazilikas›
Budapeflte’nin en büyük kilisesi olan ve flehrin her ye-

rinden kolayl›kla görülebilen klasik tarzdaki yap›n›n infla-
s› 1851-1905 y›llar› aras›nda gerçekleflmifltir. Kilisenin
içerisinde Macaristan’›n ünlü ilk Kral› Saint Stephen’›n
mumyalanm›fl sa¤ eli sergilenmektedir. Alajos Stróbl’a
ait, sanatsal de¤eri yüksek birçok heykelle birlikte Gyula
Benczúr’un St. Stephen’›n ülkesi için nas›l savaflt›¤›n› ve
tac›n› Meryem’e nas›l sundu¤unu tasvir eden resimler de
kilise içersinde yer almaktad›r. Kilisede bulunan, Macaris-
tan’›n kurucusu ve kiliseye ad›n› veren Kral St. Stephen’›n
günlük yaflam›n›n konu edildi¤i sanatsal eserlerin ta-
mamlanmas› 60 y›l sürmüfltür.

Baflkentin 8.500 kiflilik oturma alan›na sahip, en bü-
yük kilisesinin inflaat› iniflli ç›k›fll› bir geçmifle tan›k olmufl-
tur.  Kilisenin temel inflaat›n›n bafllang›c›ndan k›sa bir sü-
re sonra, Özgürlük Savafl›’n›n devam etti¤i 1848-1851 y›l-
lar› aras›nda inflaat durmufl, ve bunu izleyen y›llarda iki
mimar›n›n beklenmedik ölümüyle yap›m› devam eden
kubbesinde çökmeler meydana gelmifltir. Kilisenin yap›-
m› 1905’te Yunanistan’dan getirilen haç›n yerlefltirilmesi
ve yap›n›n kutsanmas› ile bitirilmifltir. Kilise, çok genifl
olan kurulum alan› ve neredeyse kurulum alan› büyüklü-
¤ündeki üç kattan oluflan yer alt› evi ile boy göstermekte-
dir. Ziyaretçiler ayr›ca, yap›n›n heybetli kubbesinden fleh-
rin muhteflem manzaras›n› görme imkan›na sahiptir. 60
metre yüksekten 360 derece görüfl olana¤› ile Budapefl-
te’nin tüm güzellikleri, gelen ziyaretçilerin önüne seril-
mifltir. 

Margaret Adas›
Margaret Adas›, 2.5 km uzunlu¤uyla Budapeflte’nin

ortas›ndan geçen, ve flehri ’Buda’ ve ’Peflte’ olarak ikiye
ay›ran Tuna nehrinin ortas›nda yer almaktad›r. Bu konu-
muyla flehrin en güzel aç›k alanlar›ndan biri olan Ada,
flehrin kalbinde do¤al yollarla, kendili¤inden oluflmufl ve
di¤er büyülü flehirlerde oldu¤u gibi Budapeflte’ye de ayr›
bir hava katm›flt›r. Yabanc› turistlerin oldu¤u kadar yerli
halk›n da tercih etti¤i bir dinlenme bölgesi haline gelen
bu küçük ve flirin ada üzerinde tenis kortlar›, halka aç›k
termal banyolar, tarihi yap›lar, oteller, bar ve restoranlar,
koflu alanlar› ve hatta ufak bir stadyum bulunmaktad›r.
Margaret Adas› ayn› zamanda çok çeflitli ve nadir bulunan
a¤aç, bitki ve çiçek türlerine de ev sahipli¤i yapar.

Termal Banyolar
Budapeflte bir çok hastal›¤a iyi gelen flifal› termal su-

lar yönünden oldukça zengin bir flehirdir. Burada bulunan
termal banyolar arac›l›¤›yla bu sulardan faydalanmak
mümkündür. fiehir kapl›calar› olarak bilinen bu termal
banyolar aras›nda, 16. yüzy›ldan kalma Türk hamamlar›-
n›n yan› s›ra restorasyonlarla tekrar hizmet vermeye bafl-
layacak olan tarihi Széchenyi, Gellért, Lukács ve Rác Ter-
malleri k›ymetli birer hazine olarak nitelendirilebilir. Bu
termaller, sahip olduklar› kaliteli termal suyun iyilefltirici
gücüyle tan›nmaktad›rlar.

Gellért Termali: Budapeflte ziyaretçilerinin her za-
man favorilerinden biri olan Gellért Termali, 13. yüzy›l-
dan kalma, içi ferah ve ayd›nl›k bir yap› olmakla beraber
yüzy›llard›r orjinalli¤ini korumufltur.

Széchenyi Termali: Avrupa’daki en büyük termal
banyo kompleksi olan Széchenyi’deki termal su, 1879 y›-
l›nda bulunmufltur ve en s›cak, en derinden ç›kan flehir
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William Ury
‹nk›lap Yay›nlar›

illiam Ury
yeni kitab›n-
da, pozitif

sonuçlara, “Hay›r” keli-
mesini kullanarak ulafl›la-
bilecek çözümler sunu-
yor. “Hay›r”, dilimize yer-
leflmifl en güçlü ve en ih-
tiyaç duyulan kelimeler-
den biri… “Hay›r”›n bu
denli etkili olmas›, onu
söylenmesi en zor kelimelerden biri de yap›yor.
“Hay›r”lar›m›z› düzgün kullanmamam›z ya da hiç
söyleyemememiz yüzünden, kendimizi hofl olma-
yan durumlarda bulabiliyoruz: Örne¤in ifle yetifle-
ceksiniz ama kahvalt›s›n› bitirmesi gereken bir ço-
cu¤unuz var. Siz aceleyle kahvalt›s›n› yapt›rmaya
çal›fl›rken, o televizyonda gördü¤ü bir oyuncak için
a¤lay›p yeme¤ini yemiyor. “Hay›r, yeni bir oyunca-
¤a ihtiyac›n yok!” cümlesini defalarca söylemeniz
onu gözyafllar›na bo¤mufl olabilir. ‹fle yetiflmek için
çok az vaktiniz var ve o, “Hay›r”› bir türlü anlam›yor.
Öyleyse bir yerlerde hata yap›yorsunuz… 

Ury, pozitif bir “Hay›r”›n, dildeki en temel iki ke-
lime olan “Evet” ve “Hay›r”›n evlili¤i gibi oldu¤unu
söylüyor ve günümüzdeki problemi, “Evet”lerimizin
“Hay›r”lar›m›zdan boflanm›fl olmas›na ba¤l›yor.

W

Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›
Richard Luecke

Çeviren: Ümit fiensoy
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letiflim ça¤›nda yafl›yoruz; günümüzde hangi alanda ça-
l›fl›rsak çal›flal›m, en can al›c› ve vazgeçilmez vas›flardan
birini iletiflim kurma yetene¤i oluflturuyor. Çevresiyle iyi

ve etkili iletiflim kurabilenler, kariyerlerinde daha h›zl›
ad›mlarla ilerleme konusunda kesin bir üstünlük sa¤l›yor.
Bu üstün vasfa sahip olabilmek için gerekli bilgileri özetle-
yen “‹fl Dünyas›nda ‹letiflim”, çal›flma hayat›nda yaz›l› ve
sözlü mesajlar›n, e-postalar›n, baflvuru mektuplar›n›n,
müflterilerle yaz›flmalar›n en sa¤l›kl› ve etkili biçimde yürü-
tülmesine iliflkin çok
say›da örnek olay ve
öneri sunuyor. ‹flyerin-
de çok ihtiyaç duyulan
iyi ve h›zl› yazma, etki-
li sunufl yapma, müfl-
terileri ve ifl arkadaflla-
r›n›z› ikna etme gibi
yetenekleri gelifltir-
mek için vazgeçilmez
bir yard›mc› niteli¤in-
deki kitap, diyalog
kurma sanat›n›n antik
Yunan’dan günümüze
uzanan temel ilkeleri-
ni tarihteki meflhur
söylevlerden örnekler-
le anlat›yor. 

iyatro oyuncular›n›n açt›¤› özel sahneler de
yeni y›lda birbirinden seçkin oyunlarla izleyi-
ciyle bulufluyor. Bunlardan biri Asuman Da-

bak Tiyatrosu… ‘Papaz Kaçt›’dan sonraki ikinci oyunu
olan “Bu Oyun Baflka Oyun”, so¤uk k›fl günlerinde
s›ms›cak kahkaha vaat ediyor. Profilo Kültür Merke-
zi’nde perdelerini açan oyun, Ocak ay› boyunca ser-
gilenecek. Amerika’da son dönemin en baflar›l› yazar
ve yönetmenlerinden Ken Ludwig’in yazd›¤›, usta ti-
yatrocu Haldun Dormen’in yönetti¤i oyunda baflrol-
leri Asuman Dabak, Ufuk Özkan ve Bedia Ener payla-
fl›yor. Komedi türündeki oyun, tiyatro dünyas›nda
ün yapm›fl ama art›k y›ld›zlar› sönmek üzere olan
oyuncu kar›-kocan›n bafl›ndan geçenleri anlat›yor. 

Bu Oyun Baflka Oyun

‹

T
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aktualitás

Még meg sem születtünk… 

z év vége közeledtével, az ember akaratlanul is
mérleget készít az elmúlt év jó és rossz
oldaláról. Mi most, 2008 küszöbén, büszkék

lehetünk arra, hogy kalmunk nyílik nemcsak az elmúlt
évnek hanem a Çelebi cég 50 évének megitélésére is,
részben mint tanui ezeknek az éveknek, részben azon
történetek alapján, melyeket szüleinktol vagy közeli 
családi barátainktól hallottunk azokról az idokrol, mikor
még meg sem születtünk.

Az 50. évforduló fontos állomása az ember életének,
ugyanúgy mint a házasságoknak vagy egy cég létének.
Az ötvenedik év, az emberiség öregségének kezdete, míg
a házasságban, az aranylakodalom évét jelenti. A cégek
esetében, a büszkeséggel egyidoben, hogy sikerült fél
évszázadon keresztül helyt állni, az 50. évforduló egyben
a megmérettetés ideje, hogy vajon nézhet-e az
elkövetkezo 50 év elé.

A A céget édesapánk Ali Cavit Çelebio¤lu 1958 február
1.-jén alapította, az ankarai Atatürk Körúton lévo Nadide
Udvar 6-os számú irodájában. Az épp hogy csak egy
íróasztal és egy pár székkel berendezett Çelebi iroda,
azonban beváltotta a hozzá fuzött reményet az elmúlt
ötven év során.

Nosztalgiával emlegetjük azokat a napokat mikor a
Çelebi nem volt több mint egy kis cég egy lépcsovel és öt
alkalmazottal. Az évek során egy 5600 fos nagy családdá
fejlodött a Çelebi. A Çelebi ma már egy nemzetközi
márkanév, mely a földi kiszolgálás mellett, tevékenységét
az élelmiszer- és vendéglátó-ipar, a szállítás, valamint
repülogép biztonsági szolgáltatás, repülotéri terminál,
kiköto és marina menedzsment területeire is 
kiterjesztette.

Tisztelettel és büszkén emlékezünk apánkra, aki már a
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Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Elnökhelyettes

Can Çelebio¤lu
Elnök

eddig is nagy erofeszítéssel segített bennünket céljaink
elérésében. Apánk halála után, édesanyánk, elnökségünk
tagja: Engin Çelebio¤lu volt az, aki nagy önfeláldozással
és éles elorelátással fektette le a mai cégünk alapjait. Ez
alkalommal szeretenénk hálánkat és köszönetünket 
kifejezni mind Neki, mind az Ot támogató valamennyi
barátunknak.

Köszönetet mondunk azon családtagjainknak is, akik
nem viselik a Çelebio¤lu vezetéknevet de sokat tettek
cégünkért, valamint azoknak akik idoközben 
elhaláloztak, akik feladatuktól megváltak, nyugdíjba
mentek és mindazoknak  akik ma is a Çelebi táborban
dolgoznak.

Igen, az elmúlt 50 év alatt idáig jutott el a Çelebi. Ma,
egy még célratörobb, elorelátóbb, tudatosan növekvo,
sikereit barátaival és dolgózoival megosztó cég a Çelebi.

Eltökélt célünk, hogy a jövoben a Çelebi név 
tekintélyét tovább emeljük bel- és külföldön is, hogy 
erofeszítéseinket megsokszorozva növekedünk és hogy
55. évfordulónkat immár 10 ezer dolgozónkkal karöltve
ünnepeljük majd.

Tisztelettel kívánunk boldog új évet mindenkinek

kezdetkor lefektette azokat az alapevleket, melyektol az
évek folyamán sem távolodott el. Kiskorunktól fogva
igyekezett ezeket nekünk is átadni, megtanítani. A
minoségi kiszolgálás, a becsület és a megbízhatóság, az
újítás és a kreativitás azok az értékek, melyek a mai napig
végig kísértek utunkon és amelyekbol sosem engedtünk.
Meggyozodésünk, hogy ezek az értékek világították be
utunkat. Mindig oszinték és nyíltak voltunk, 
dolgozóinkkal, ügyfeleinkkel valamint partnereinkkel.
Sosem tettünk olyan igéretet amit nem tudtunk betartani
és egyúttal igyekeztünk minden igéretünket 
megvalósítani. Nem tartottuk fontosnak a rövid távú
elonyöket, mert tudtuk, hogy a minoségi 
kiszolgálásban rejlik erosségünk. Felkaroltunk minden
újdonságot, felmérve hogy mennyire illesztheto a
munkánkba. Nyereségünk nagy részét ismét a 
munkánkba azaz a szolgáltatóiparba fektettük be. Sosem
féltünk nyíltságtól és 1996-ban tozsdére vittük a Çelebi
Légiszolgáltató-t. Ettol fogva, a befektetoink érdekei 
iránti felelosséget is magunkara vállaltuk. Befektetési 
terveinket mindig is tüzetesen elemezve hosszútávra
készítettük el.

Mindig nagy fontosságot tulajdonítottunk a 
társadalmi felelosségnek. Legeloször is igyekeztünk
elöször korszeru munkafeltételeket biztosítani a 
dolgozóinknak. Ezt követoen elsok között vettünk részt
hazánk egészségügyi rendszerének javításában valamintt
az energiaszükséglet csökkentéséhez hozzásegíto újra
hasznosítási munkálatok támogatásában.
Törökországban elsoként vezettünk be cégünkön belül
EU-s környezetvédelmi normákat. Tolünk telhetoen
igyekeztük felkarolni a kultúrát, a muvészeteket és 
megorizni történelmi örökségeinket is.

Megállás nélkül törekedtünk mindezek 
megvalósításáért és ennek köszönhetoen, ma elismert
céggé váltunk a nemzetközi piacon is.

Çelebi egyike a világ elso földi kiszolgálóinak, és 
visszatekintve 50 éves múltjára, minden bizonnyal 
elismerést érdemel, mivel 50 évesen igen gazdag 
tapasztalatokban. De ugyanakkor ifjú és dinamikus, 
innovatív, etikus, kreatív, korszeru, így hát büszkén
állíthatjuk, hogy “Sikeresek vagyunk, mert készen állunk
egy újabb 50 év elébe nézni. Sikerünket nem a múlt 
erdményeivel indokoljuk, hanem avval, hogy
felkészültünk a jövo kihívásaira.

Az újabb 50 év felé nagyobb reményekkel és 
magasabb célok felé fogunk haladni. Ezen az úton, 
legnagyobb támaszunk édesanyánk, Engin Çelebio¤lu aki
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Engin Asszony, 48 éve tanuja a Çelebi cégnek.
Meséljen nekünk az elsŒ idŒkrŒl.

MielŒtt férjhez mentem, sosem utaztam repülŒn.
Miután elvett Cavit Úr, akkor tudtam csak meg merre van
a repülŒtér. Akkor Ankará-ban laktunk, hallottam ugyan
az Esenbo¤a RepülŒtérrŒl, de nem tudtam merre van,
vagy hogy milyen belülrŒl. Persze röviddel a házasságunk
után megtudtam merre van és hogy hogyan is mıködik.
Egy szó mint száz, a házassággal együtt, beléptem az
légiszolgáltatás körébe is. Férjem munkája miatt, sokat
jártam az Esenbo�a RepülŒtérre. Akkor még nem szültett
meg sem Can, senem Canan. Igy hát alkalmam volt
belátást nyerni az ott végzett munkákba.

Cavit Úr már a házasságunk elŒtt megalapította a
céget. Akkor még alig volt járat Ankará-ba. A házasságunk
elsŒ éveiben csak az iráni és a Sabena légitársaságnak
nyújtottunk szolgáltatást. KésŒbb, egy más országban
folytatott sztrájk miatt, a Sabena törölte törökországi
járatait. Ezeken kívül amerikai, német és angol katonai
gépeket szolgáltunk ki. Azt ezt követŒ évek során több
más légitársaság is elindította ankarai járatait. E közben
mi viszont Isztambul-ba költöztünk, ahol a Lufhtansá-nak
keztünk el dolgozni és elvállaltuk az ankarai és izmiri
járatait is. Ezen kívül, hosszú éveket át a svájci Schwister
Légitársaság is az ügyfelünk volt.

Van-e valami felejthetetlen emléke ezekbŒl az
idŒkbŒl?

Mikor még új házasok voltunk, a férjem nagyon
szeretett volna engem külföldre vinni. De közbejött a 60-
as felkelés, ezért kereskedelmi utazók házastársának nem
volt szabad együtt utaznia. “TitkárnŒ igen, de feleség nem
mehet” szólt a rendelet. Vagyis a titkárnŒ utazhatott
munka ügyben de a feleségeknek tilos volt. Ezért hát a
férjem hosszasan kereste a megoldást, hogyan 
utazhatnék én is vele. Egyszer aztán találkozott egy 
minisztériumi ismerŒsével és megkérdezte tŒle hogy
“Nemrég házasodtam meg, szeretném a feleségemet
magammal vinni külföldre de nem engedik. Mit csinál-

riport

jak?” Az ismerŒse pedig azt válaszolta, hogy “a feleségedet
titkárnŒként jelentsd be, akkor együtt utazhattok.” Én erre
azt modtam, hogy “Ugyan már hogy gondolod, hogy az
egyik nap a feleséged-, a másikon pedig a titkárnŒdként
jelentesz be engem, ki fogja ezt neked elhinni?”, de Cavit
Úr azt mondta megpróbálja. És valóban feleség helyett
titkárnŒként mentem vele külföldre. Nagyon csodálkoz-
tam ezen.

A kezdetben, mikor még csupán egy lépcsŒjük és
öt alkalmazottjuk volt, gondolt-e egyáltalán arra, hogy
egy napon ilyen nagy céggé válik és 5600 dolgozónak
biztosít majd megélhetést a Çelebi?

Mindig is hittem abban hogy a Çelebi növekedni fog.
Férjem, Ali Cavit Úr, nagyon bátor ember volt.
Akaraterejével a lehetetlent is lehetŒvé igyekezett tenni.
Minden ügyet jogi és kereskedelmi szempontból alaposan
megvizsgált és kereste, hogy ‘Vajon, hogy nyerhetjük
meg, hogy üzemeltethetjük ezt vagy azt?”

Egy egész életen át arra törekedett, hogyan is 
fejleszthetné tovább a Çelebi-t. Látván és ismervén az Ã
bátorságát és is hittem a Çelebi fejlŒdésében,
növekedésében. Hogy aztán ennyire megnŒtt, azt 
álmodni sem mertem volna.

Cavit Úr, 1962 december 25-én ‘Engin Çelebio¤lu
Légikiszolgaló’ névvel az Ön nevére iratta át a céget,
hogy doktori címe elnyerésével folytathassa ügyvédi

Az 50 év közeli tanuja

ENG‹N ÇELEB‹O⁄LU
Mindig is hittem abban hogy a

Çelebi növekedni fog
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bizonyos fokig Œk apáskodtak felettük. Rendkívül
lojálisak voltak, együtt vezettük a céget.

De Cavit halálával, mivel partnereink minket
nem ismertek elterjedt az a pletyka, hogy “ A
család nem tudja tovább vinni a céget és, a

Çelebi be fog zárni.” Talán érthetŒ is volt. Mi vis-
zont az iratainkkal minden nap Ankará-ba mentünk

Ertu¤rul Úrral. Végig látogattuk a velünk kapcsolatos
összes hivatalt; a Közlekedési,az Idegenforgalmi, a

Munkaügyi és a többi illetékes Minisztériumban
megbeszéléseket szerveztünk és tudattuk velük, hogy
nem zárjuk be a céget hanem folytajuk a munkánkat. A
külföldi cégekkel is hasonlóan tettünk. “Ne legyenek két-
ségeik, mi folytatjuk a munkát. Mi, a Család, folytatni
akarjuk.” mondtuk. Ma pedig már a sikerekrŒl, a
fejlesztésekrŒl beszélünk.

A mai napig hálás vagyok a Jó Istennek, hogy
megsegített minket.

Bizonyára a dolgozókkal sem volt könnyı ezt
megértetni. Ez idŒ tájt tartott egy beszédet a dolgo-
zóknak, hogy biztosítsa Œket eltökéltségük felŒl és
megakadályozza a cég szétesését. Említene errŒl egy
pár szót?

Akkoriban rossz idegi állapotban és nagyon  szomorú
is voltam, ezért az igazgatóink felajánlották hogy Œk szól-
janak a nevemben, vagy hogy felolvassák üzenetemet. Én
viszont magam akartam megírni és felolvasni a 
mondanivalómat, ezért nem fogadtam meg tanácsukat.
És meg is tartottam a beszédet, amelyben biztosítottam
Œket arról, hogy egyett fogjuk életben tartani a Çelebi-t.
Bátorítani akartam Œket, hogy ha összetartunk és
megŒrizzük a családos hangulatot, ha folytatjuk a
munkánkat akkor együttesen gyarapítani tudjuk a céget.
Nem csalódtam bennük. Hálás vagyok mindegyiküknek,
hogy megbíztak bennem.

Beszélgetésünk során Engin Asszony mindha ismét
átélte volma azokat a perceket és elérzékenyült,
leginkább amikor a beszédjére

szakmáját. Miként érzett akkor?
Ali Cavit Úr másodéves joghallgató volt

mikor megismerkedtünk és eldöntöttük, hogy
összeházasodunk. Aztán elvégezte a harmadik
és negyedik évet is, majd miután befejezte a
jogot, az ingatlanjogból doktorált.
Disszertációját ma is meglelhetik a jogi karon és
tananyagként is használják. Mind eközben
ráébredt, hogy bármennyire szereti is a jogot, nem
tudja folytatni a Çelebi mellett. Igy hát úgy döntött, hogy
rám iratja a céget és a cég ügyvédeként folytatja a 
szakmáját. Ez természetesen egy nagy megtiszteltetést de
egyben felelŒsséget is jelentett a számomra. Szívesen 
elfgadtam, mert tudtam, hogy evvel a férjem segítségére
lehetek.

A nehézkes ankarai kezdet után, ma már 22
megyében nyújt szolgáltatást a Çelebi. Sajnos
szomorú szakaszai is vannak ennek a történetnek; Ali
Cavit Úr betegsége majd halála… A családja és a cég
nevében hogyan élte át ezt a veszteséget?

Zaklatott idŒk voltak. Nem értettem igazán a szak-
mához. Can és Canan még kisgyerekek voltak. Sokat gon-
doltam arra, hogy “a vezetŒ stáb vajon összetart-e velünk
mint egy igazi családban”, vagy hogy “be fogunk-e zárni”
és bizony féltem is. De amikor arra gondoltam, hogy Ali
Cavit Úr az élete árán is, a haláláig harcolt a cégért és
annak fejlŒdéséért, én is szívbŒl reméltem, hogy tovább
vihetem a céget. Cavit Úr jóban rosszban osztozott
munkatársaival, akik halála után is hálásak maradtak neki.
Ãk is nagyon sokat tettek a cégért.

Ertu rul Alper-t, a légiforgalmi szakértŒt, Cavit Úr
halála elŒtt meghívta az igazgatótanácsba. Az Œ 
segítségével tudta Ön magára vállalni a munka 
felülvizsgálatát és a hivatalos kapcsolatok 
továbbvitelét. A sok munka ellenére nehéz idŒkön
mentek keresztül. Hogyan sikerült átvészelni ezeket a
megpróbáltatásokat?

Igen, miután Ali Cavit Úr
betegsége komolyra fordult, min-
dent megtett, hogy megnyerje
Ertu�rul Alper-t az Igazgatótanácsba,
akit már korábbról jól ismert. SŒt,
vele együtt megegyezett a szintén a
Török Légitársaságnál lévŒ Ramazan
Özel, Necmi Yergök és Mustafa
Özkeçeci urakkal is. Mindannyian
valóban kitınŒ szakemberek voltak
és sokat köszönhetünk nekik a mai
napon is. Már említettem, hogy Can
és Canan még kicsik voltak, így

Ali Cavit Úr halálát
követŒ nehéz napok

egyikén beszédet 
tartottam a 

dolgozóinknak és azt
mondtam nekik, hogy
“Semmi kétségük ne
legyen afelŒl, hogy

együtt, egy családként
fogjuk tovább vinni a

Çelebi céget.”



tért a szó. Mi is igen meghatódtunk, így hát
egy ideig félbeszakítottuk a beszélgetést.

Én mindig elérzékenyülök amikor
ezekrŒl mesélek. Szerencsére a gyerekeim
is megszerették ezt a munkát.

Cavit Úr is sokat tett ennek érdekében. A
gyerekek könnyen térhettek volna más felé. Akkoriban
bŒven volt pénzük és sok lehetŒségük Isztambul-ban. Ha
mohól lettek volna még tönkre is tehették volna amit
apjuk felépített. De szerencsére nem így történt, 
megszerették a munkát és rengetegek dolgoztak, 
mindannyian sokat dolgoztunk.

Gyermekkoruk óta mindig azt mondtam nekik, hogy
“Édesapátok azt akarta, hogy tanuljatok. A tanulás az elsŒ.
A munka most másodlagos.” Persze dolgoztunk is, de az
iskola is fontos volt, nem hagyhattuk figyelmen kívül éde-
sapjuk akaratát. Mert Ã nagyon fontosnak 
tartotta a tanulást. A gyerekeimnek nem volt könnyı az
iskolában, egyszerre tanultak és dolgoztak, nem igazán
élvezhették fiatalkorukat. Végül is apjuk szakmáját 
választották. Becsületes és sok munkájuknak
köszönhetŒen, a gyermekeimnek is nagy szerepük van a
mai sikerünkben.

A cégben Can Urat elnöki, Canan Asszonyt pedig
elnökhelyettesi mivoltában ismeri mindenki. Mesélne
nekünk egy kicsit a gyermekkorukról, a
magánéletükrŒl vagy azon tulajdonságairól, melyekkel
hozzásegítettek a Çelebi növekedéséhe, egészen a mai
napig? Például gyermekként is 
kijöttek-e egymással?

Igen. Can kiskora óta járta a repülŒteret. Még felsŒs
volt, mikor az apja elvitte Œt a reptérre. “Kifutó fiú leszel, a
portörléssel kezded, szépen letörlöd az asztalokat és las-
san elkezdett a munkát is elsajátítani. Legalul 
kezded. Nem leszel csak úgy igazgató a papád pénzével.
Meg fogsz mindent tanulni” mondta. Sajnáltm szegényt,
mert nyár volt, szerettem volna ha a fiam is is mehetne a
tengerre, nyaralhatna Œ is. De a férjem nemet mondott,
mondván, hogy “ Nyaralni és dolgozni is fog.” Abban a
melegben hurcolta a munkába. No persze Canan-t is
amikor kicsit megnŒtt.

Can és Canan mindig is nagyon jól kijöttek. Ez is
fontos. SŒt, a munkában elkerülhetetlen. Nem sikerült
volna ha a két testvér másfelé húzott volna. Például 
édesapjuk nagyon okosan járt el, hogy ne pazarolják a
pénzt. Zsebpénzt kaptak tŒle és hozzátette, hogy “El kell
számolnotok vele” és tényleg mindig meg is kérdezte mire
költötték. Ãk pedig összeadták a pénzüket és azt
mondtáK, hogy “Apa, mi céget nyitottunk és majd 
jelentjük neked hogy ki költekezett.” Amikor Can néha 
költekezett, Canan azonnal figyelmeztette, hogy ‘Nem

fizettett be, hiányos a kassza.” A gyerekek így ismerkedtek
meg a pénzzel.

Can mindig támogatta hugát, Canan pedig mindig is
tisztelte a bátyját. Ez így van a mai napig.

Mindketten még nagyon fiatalok voltak amikor
átadta nekik a cég vezetését. Nem tartott attól hogy ez
esetleg kockázattal jár?

Igen mind ketten nagyon fiatalok voltak. De én hittem
benne, hogy ellesték a szakma titkait. Nem csak 
irodamunkát végeztek, hanem a cég összes területén 
megfordultak és minden szükségeset elsajátítottak. És azt
hiszem a mai nap engem igazol ez ügyben.

VezetŒink (Nemci, Ertu¤rul, Mustafa Úr és a többiek)
apai szeretettel támogatták Œket és segítettek hozzá a 
sikerükhöz. Én is próbáltam segíteni amikor csak kellett.
Hosszú éveken át jártam Ankará-ba. A reggeli elsŒ járattal
mentünk és az utolsóval jöttünk vissza.

Ha valaki így neveli a gyerekeit, nincs rá oka, hogy
aggódjon mikor átadja nekik a stafétabotot. Én legalább is
egy cseppet sem aggódtam. EllenkezŒ esetben, Cavit Úr
nevelését és saját magam tanácsait kérdŒjeleztem volna
meg.

50. Évfordulónkon, Ön a Çelebi Holding
Tiszteletbeli Elnöke. Beszéljünk egy pár szót errŒl.

Nagy megtiszteltetés és egyben öröm számomra.
Büszke vagyok, hogy sikerült ilyen magas szintre eljutnia a
cégnek. Ez nem csak Can és Canan érdeme, hanem az
összes Çelebi dolgozó közremıködésének köszönhetŒ.

Büszkén kísérem figyelemmel, ahogy a Çelebi dolgozói
odaadással és összefogással segítik a cég elŒrehaladását.
Köszönet jár mindenkinek.

Idén 50. évfordulóját ünnepli a Çelebi. Fél
évszázadot tud maga mögött. Mit üzen ez alkalommal
az Çelebi család tagjainak?

Sose aludjon ki a fáklya, melyet Cavit Úr gyújtott meg
és amit azóta is büszkén hordozunk.

riport
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Egy családként,
kart kaba öltve

folytassuk
utunkat.
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Kedves Çelebi Dolgozók,

A Çelebi Magyarország, a cég külfödön
tett elso lépése.

Eredményeink egyértelmuen tükrözik a
Çelebi bel- és külföldi vállalkozásainak 
jövobeli sikereit. Közép Európa rajta tartja
szemét az európai Çelebi-n. Szemmel 
tartanak minket.

Úgy terveztük hogy jó munkával 
megkoronázzuk a Çelebit külföldön, ezért hát
nagy felelosség hárul ránk, Çelebi
Magyarország dolgozóira.

Idén büszkén ünnepeljük a Çelebi 
megalapításának 50. évfordulóját valamint
örömmel osztozunk a Çelebi Magyarország
elso évenek sikerén és büszkék vagyunk arra,
hogy egy jól megalapozott cég tagjai
lehetünk.

A kaland, az Ankarai Esenbo�a
Repülotéren egyetlen lépcsovel és öt 
alkalmazottal vette kezdetét. Az 50. 
évfordulón már nemzetközi céggé lettünk,
két országban, 23 repüloterén, 5000 
alkalmazottunk van, akik 150 ezer felszállást
szolgálnak ki és amikor Önök e sorokat
olvassák, lehet, hogy ez a mély gyökerekkel
rendelkezo, növekvo cég egy újabb 
szerzodéssel tovább növekszik.

Mint ismeretes, Budapesti Repülotér

második legnagyobb cége, a Lufthansa,
újfent megerosítette a Çelebivel való 
majdhogy negyed évszázados
együttmuködését, avval hogy a Çelebi név
elso hallatára velünk kezdett dolgozni.

A Magyarország-i elso év alatt sikerült
befejezni a gyors átalakítási folyamat elso
szakaszát melyben a vállalati identitás 
megalapozásával, a strukturális átszervezéssel
és foként az információs alaptechnológia
fejlesztésével új szolgáltatásokat vezettünk be
és javítottunk minoségünkön. A második
évben, a dolgozóink továbbképzését és 
szociális tevékenységét felgyorsítva
bevezettük a CRM – Ügyfél Kiszolgálást
valamint a Valósideju Eroforrás Tervezés és
Ellenorzés Modelljét. Ugyanakkor úgy hisszük
hogy eredményes sikerült összehangolni a
Çelebi és a Budapesti Repülotér tudását és
tapasztalatait nagymértéku egyesítésével.

Ãszintén hisszük hogy az Önök 
segítségével és tapasztalataival, rövid idon
belül példás földi kiszolgálóként fogják
emlegetni cégünket az igen kompetitív közép
európai piacon.

Szívbol kívánok még sok 
50. évfordulót e gyönyöru városban és 
szertném ezennel továbbítani Çelebi
Magyarország újévi jókivánságait a Çelebi
család felé.

Szeretettel, 

Mi képviseljük a
Çelebi-t Európában

Atilla Korkmazo¤lu
Çelebi Ground Handling Hungary

Igazgató

aktualitás



Megszületik a Çelebi Holding, hogy
egy tetŒ alatt egyesítse a több
területen mıködŒ cégeket.

A Földi Kiszolgáló Szabályzat 
revideálásával, az 1991-ig csak
menetrendszerinti járatokkal 
dolgozó Çelebi, ettŒl kezdve 
minden típusú járatnak nyújt 
kiszolgálást, beleértve a charter
gépeket is. A Charter 
járatok közül, a Hapag Lloyd, a
Martinair és a Britannica lesznek az
elsŒ partnerek.

A Çelebi üzemelni kezd az 
Adana-i fiakirpafla RepülŒtéren. Törökországban megnyílik az Arby’s

nevı marhasült gyors étterem 
láncolat, a Çelebi Holding elsŒ
élelmiszeripari vállalkozása.

Megnyit a világ egyik legnagyobb
pizza láncolat, a Little Ceasar’s elsŒ
isztambuli étterme.

1958

Az Ankara-i Esenbo�a RepülŒtéren
megszületik Törökország elsŒ földi
kiszolgáló cége. ElsŒként Az Iran Air
és a Sabena belga légitársaságot
szolgálja ki.

Megnyílik a Çelebi Légiszolgáltató
isztambuli fiókja. Ugyabban az
évben, az Ankara-i Esenbo¤a
RepülŒtéren a Swissair is 
csatlakozik az ügyfelek közé.

Megalakul a Çelebi Turizmus 
utazási iroda.

Megalakul a Çe-Tur, amely 
szállítással és autóbérléssel foglalkozik.

1974

Megnyílik az Antalya-i Állomás és a
Lufhansá-nak nyújt szolgáltatást.

A Çelebi Légiszolgáltató székhelyét
átteszi Isztambul-ba és pálya és 
forgalmi szolgáltatást kezd nyújtani
az Austian Airlines-nak valamint a
British Airways-nek

A Lufhansa csatlakozása 
fordulópontot jelent a cég életében
és komoly refereciával bír a többi
légitársaság szemében.

Megnyílik és a Lufhansának kezd 
dolgozni az ‹zmir-i Çi¤li fiók.

1969

1975

1984
1986

1990 1991

1993 1995
1996

1996

Çelebi Mérföldkövei

1973

mérföldköveink
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Megszületik a Çelebi Biztonság,
hogy speciális repülŒgép biztonsági
valamint felügyelŒ és ellenŒrzŒ 
szolgálatot nyújtson. Megnyit a Milas-Bodrum Állomás és

külföldi charter cégek Törökország-i
járatainak valamint belföldi charter
cégeknek nyújt szolgáltatást.

Megkezdödik a szolgálatás a török
légierŒ tulajdonában lévŒ Çorlu
RepülŒtéren.

A Dalaman-, Bordum-, ‹zmir-, Ankara
és Antalya-i állomásain bevezeti az
AHS 1000 minŒségi rendszert.

Július 2.-án stratégiai
együttmıködési és fejlesztési
szerzŒdést köt a spanyol FCC Aqua y
Entorno Urbano, S.A. céggel.
Üzemelni kezd a Bursa-i Yeniflehir
RepülŒtéren.

A TUV-Rheinland cég sikeres
inspekciója után megkapja az ISO
9001:2000 bizonyítványt. Megnyílik
az Isztambul-i Atatürk RepülŒtéren a
Çelebi Kargo Raktár. Elindul a 
szolgáltatás a diyarbak›ri, az 
erzurumi, a kayseriji, a samsuni és a 
trabzoni repülŒtereken. Sikeresen
vesz részt az Állami RepülŒtér
Üzemeltetési Igazgatóság által
meghírdetett Antalya-i 2-es számú
RepülŒtér Külföldi Terminál
Épületének versenytárgyalásán, az
“építsd, mıködtesd, add át” modellel.

2004 májusában elindul az Antalya-i
RepülŒtér 2-es számú külföldi
gépeket fogadó terminál építése,
amelyben 50%-os partnerként vesz
részt.

Felépül és 2005 Április 7-én üzembe
lép az Antalya-i RepülŒtér 2.-es
Külföldi Terminál Épülete. Egy újabb
raktár is megnyílik és megkezdŒdik a
harmadik építése.
Négy újabb megyében nyer el
versenytárgyalást és így összesen 11
megyében nyújt a THY-nek 
szolgáltatást.

ÁllamfŒknek nyújt VIP
szintı szolgálatást az
AGIT csúcstalálkozó 
alkalmával.

A Çelebi Légiszolgáltató alapító
tagja a független handling vállalatok
AVIANCE Szövetségének. Isztambuli
állomásán bevezeti a légiforgalom
terén elterjedt AHS 1000 minŒségi
rendszert.

A tokat-, Isparta- és mardini 
állomásokkal 21-re bŒvül az 
állomások száma. Megnyeri a
Budapesti Ferihegyi Nemzetközi
RepülŒtér földi kiszolgálásért kiírt 
versenytárgyalást. A Çelebi
Légiszolgáltató részvényeinek 6%-át
külföldi befektetŒk veszik meg.

A Çelebi Holding versenytárgyaláson
nyeri el 22 évre az antalyai kikötŒ
üzemeltetését.

Elindul a munka a Budapesti
Ferihegyi Nemzetközi RepülŒtéren.

A Çelebi átveszi az antalyai
kikötŒben lévŒ marina
üzemeltetését is.

11997 1998
1999

2000

1997

2001
2002

2003

2004
2005

2006

2006

2007 2007
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vélemény

ÇELEB‹

Ahmet ‹nam

(A “çelebi” szó törökül a jól nevelt, udvarias
,

mıvelt emberek jelzŒje. A fordító magyarázata)

A Çelebi történelmi és kultúralis 

vonatkozásokban gazdag név. Emberismereti 

gyakorlataim során szokásom "çelebi"nek nevezni

egy bizonyos tulajdons
ággal rendelkezŒ embereket.

Ok a szegények és az elhagyatottak mellett állnak ki.

De se nem olyan magányosak mint a szegények, se

nem olyan búsak mint az elhagyatottak. A 'çelebik'

Œszinte emberek. Bíznak az emberekben. Teli vann
ak

emberi melegséggel. Optimisták. Optimizmusuk nem

a tudatlanság eredménye, Ok sosem durvák,

érzéketlenek. Tudat
ában vannak a világ 

fogyatékosságainak
, gondjainak, hiányo

sságainak,

igazságtalanságaina
k. Bánataikat lelkük

 legmélyén

rejtik. Így aztán csak mosolyogni láthatjuk Oket. De

mosolyuk sosem mesterséges. Szenved
éseik, mások

érzéketlenségébŒl fak
adnak. Fájdalmaik megszépítik,

tesztetŒssé teszik Oket.

Így van az, hogy a 'çelebik' a bánat gyermekei,

akkor is ha errŒl nem tesznek említést. Nem

büszkélkednek fájdalmaikról, nem borúlátóak, se

nem mogorvák vagy támadóak mint az úgymond

értelmiségiek. A fájdalom e kedves gyermekei kezet

nyújtanak mindenkinek, ha nem viszonozzák azt,

sérelmezés nélkül megértik azt is. Agresszív

érzelmeiket sikerült a humor, a sport, a tánc, a zene

intenzitásában elfolytaniuk. Nem jönnek ki sodrukból

és nem tartanak haragot sem. Nem bosszúvágyóak.

Megbékéltek önmagukkal. Hogy miért? Hogy

honnan veszik életerejüket? EmberszeretetbŒl.

Hogyan képesek emberszeretetre? Úgy,
 hogy saját

magukat szeretik. Ho
gy hogyan? Megbíznak, hisznek,

kapcsolatot tudnak létesíteni. Mi rejlik az emberek, a

jövŒ és maguk iránti bizalmuk mögött? Sosem

csalódnak? Már hogyan is nem csalódnának? Ilyen

érzékeny és odaadó természettel sokszor ves
zti el

reményeit az ember, sokszor hiúsuln
ak meg céljaik.

A 'çelebik' azok akik ezt a szenvedést is kibírj
ák.

Vajon miért? Mert nem futamodnak meg tŒlük,

hanem elébbük néznek. Szembesülnek

veszteségeikkel, megütköznek velük. Még szóvá is

teszik tehetetlenségüket:
 "Én már csak ilyen vagyok.

ElŒnyeimmel és hátrányaimmal együtt. Eképp élem

életemet, az égbolt alatt, a föld színén. Mint egy 

villámhárító vonzom a bánatot és érzem hidat alko-

tok ég és föld között. Fájdalmaim nem egyediek. A

többi emberrel együtt élek én is. Fájdalmaim engem

szépítenek, érlelnek
, felelŒsséggel ruházn

ak fel a

többi emberrel szemben. Mindennek megvan az oka.

Szenvedek, hogy hasznos legyek, sze
nvedek, hogy

szebb érzelmek születhessenek. Vis
zontagságaink

lépések egy jobb élet felé. Létem kerek e világon egy

magában semmit sem jelent, én mindenkiért vagyok.

Az emberiségnek ajánlom fel fájdalmaimat."

A 'çelebik' életüket csak egy szakasznak vélik. A

mindennapi élet része
seként de távol attól élnek,

lelküket kitárva a véleményekre. Jó társadalmi 

kapcsolataiknak köszönhetŒen lehet politikai, veze
tŒi

szerepük. Elveiket n
em verik dobra. Nem kedvelik az

igazság, az emberi jogok, a demokrácia, az 

erkölcsösség, a mıvészet, az irodalom vagy a 

filozófia fellengzŒ szavait. Élik életüket, miközben

példát mutatnak vele.

Világnézeteikkel, hi
tükkel sem büszkélkednek. A

'çelebik' elveirŒl csak cselekedeteik vallnak 

tanuságot. Szeretne
k dolgozni. Szeretne

k szeretni.

Nem szeretnek kételkedni, talán ez különbözteti

meg Œket leginkább. Tudjá
k, hogy az állandó 

kritizálástól és megszólástól nem fog elŒrébb haladni

az emberiség. A 'çelebik' szelíden, a sorok között 

kritizálnak. Optimista leszek, bármikor is találkozom

Velük.

,,

,,

,,

,,



A 2007 november 27-én, különjárattal ‹zmirbe érkezŒ Károly herceg és
számos kísérŒje, hat órás látogatásukat követŒen, Ankarába repült az
Adnan Menderes repülŒtérrŒl.

Károly herceg látogatása során, a Çelebi Légiszolgáltatás ‹zmiri
Allomása nyújtott földi kiszolgálást.

Az Çelebi izmiri stábja hiánytalanul
vitte végbe a VIP státuszú szolgáltatás
valamennyi stádiumát, elismerést
érdemelve ezzel, míg az izmiri
repülŒtér teljes vezetŒsége jelen volt a
VIP járat érkezésekor valamint
távozásakor.
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Abdulláh szaúd-arábiai király Ankara-i látogatása 
alkalmával remekelt a Çelebi Légiszolgáltató és a ÇE-Tur is
Abdulláh bin Abd al-Azíz Ál Szaúd szaúd-arábiai kirá-
ly európai útja során, Anglia, Olaszország, Vatikán
és Németország-ot követŒen látogatást tett
Törökországban. Abdullah Gül Köztársasági Elnök
hivatalos meghívottjaként november 9.-én délután
négy órakor érkezett királyi különjáratán az Ankara-i
Esenbo¤a RepülŒtérre.

A királyt Gül Köztársasági Elnök, Ali Babacan
Külügyminiszter, Kemal Önal Ankara Kormányzója
és más hivatalos képviselŒk
fogadták a repülŒgép piros
szŒnyeggel díszített lépcsŒjénél
amelyet, az többi 
szolgáltatással együtt a Çelebi
Légiszolgáltató Ankara-i
Állomása biztosított.

Komoly biztonsági
intézkedések közepett érkezett
meg a királyi delegáció,
melynek közel 400 tagja 10
különjárattal érkezett meg.

Abdulláh bin Abd al-Azíz Ál Szaúd szaúd-arábiai
király látogatása alkalmat adott a regionális 
problémák megvitatására, a két ország közötti 
viszony megszilárdítására. Abdulláh király, Gül 
köztársasági elnökkel együtt hagyta el limuzinon a
repteret és ment a Çankaya-i elnöki palotába. 
Összesen 40 teherautó és furgon szállította a király
személyes csomagjait mely egy külön gépen
érkezett az Ankara-i Esenbo¤a RepülŒtérre.

A Çe-Tur Çelebi
Turizmus 42 gépkocsival
biztosított szolgáltatást a
király kiséretének valamint
a repülŒgép személyzetnek.
A fogadtatás valamint a
búcsúztatás alkalmával 60

sofŒr és 7 utaskisérŒ állt a küldöttség szolgálatára, a
Platinum Service keretein belül. A kivánság szerint a
Platinum Service autói közvetlen a gép mellŒl vették
fel a vendégeiket míg a transzfer és a Platinum
Service keretében nyújtott szolgáltatásokon kivül, a
szállodai bejelentkezéshez külön asztallal is hoz-
zásegített a Çelebi.

Abdulláh király november 10.-én hagyta el
Ankará-t, miután átvette Gül köztársasági elnöktŒl a
Török Állami Becsületrend Kitüntetését.

‹zmir’i látogatása során Károly walesi 
hercegnek, a Çelebi nyújtott szolgálatot 
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A Ryanair, Európa egyik vezetŒ diszkont légitársasága
bejelentette, hogy Œsszel több európai városba is
repülŒjáratokat fognak indítani. BudapestrŒl közvetlen
járatokat terveznek Brémába, Bristolba, Dublinba,
Frankfurtba, Glasgowba, és Liverpoolba. A tél folyamán
naponta négyszer szállnak majd le Ferihegyen és
reményeik szerint, 2008 nyárra tovább emelik a járatok
számát. 

Büszkén jelenthetjük be, hogy a Ryanair, a Çelebi
Gh Hungary Kft.-t választotta meg Budapesten földi
kiszolgáló partnerének. Ez lesz az elsŒ együtt mıködés
a Çelebi Ground Handling és a Ryanair között.
RészünkrŒl mindent meg teszünk, hogy bizonyítsuk, a
CÇelebi GH garanciát jelent a sikeres együttmıködésre. 

Çelebi a ‘Legnagyobb 500
török privát cég’ egyike

Törökország egyik legkomolyabb gazdasági havilapja, a
Capital, 1997 óta minden évben elkészíti és 
megjelenteti ‘Törökország 500 legnagyobb privát cég’
listáját melyet egy független könyvvizsgáló
együttmıködésével készít el.

2007-ben, a Deloitte & Touche cég is részt vett a
munkában, amelyben a statisztika alapján összesen
700 ezer kisebb nagyobb cég mıködik Törökországban
de ezek közül csak 500-nak sikerül bejutnia az ‘Óriások
Ligájába’. A  Capital megjegyzi azt is, hogy a lista azért
is jobban mutatja be Törökországot, mert az összes 
szakterületet átkarolja a felmérés.

A Capital augusztusi számában megjelent
‘Legnagyobb 500 török privát cég’ listáján a Çelebi
Légiszolgáltató a 256. helyet foglalta el. A közel 700
ezer cég közül, a listára került Çelebi, maga mögött
hagyta szakmai versenytársait is.

A Çelebi GH Hungary új
partnere: Ryanair

Nicolas Sarkozy, francia köztársasági elnök, 2007.
szeptember 14-én Magyarországra látogatott.
Látogatása során az elnöki különgép kiszolgálására
a Çelebi GH Hungary kapott lehetŒséget.

Foreman képzés
Október második hetében befejezŒdtek az elsŒ
Foreman tanfolyamok. A szeptemberi elméleti
képzés során a hallgatók a repülŒgép kiszolgálás
teljes folyamatát lefedŒ képzést kaptak. Ezt
követŒen 2 hetes gyakorlati foglalkozáson vettek
részt. Az elsŒ munkatársak október 15-én kezdték
meg munkájukat a Çelebi GH Hungary életében
újnak számító munkakörben.

Nicolas Sarkozy
Magyarországon

Új Platinum Lounge és
Platinum Service 

szolgáltatások
Örömmel jelentjük be hogy a Ferihegyi 2B
Terminálon található Cirrus Lounge, 2007. október
1-tŒl Platinum Lounge néven mıködik tovább. 

Az új Platinum Lounge, a jövŒben is exclusive,
barátságos környezetet kínál vendégei számára. All
Inclusive kínálatunk keretében széles ital és snack
választékkal, valamint számos további 
szolgáltatással: telefon, fax, Tv, újságok, internet,
wifi, PC használat, várjuk partnereink utasait. 

Az új név bevezetésével párhuzamosan cégünk
elindítja, új Platinum Service szolgáltatásait, szál-
lásfoglalást, kiemelt VIP transzfert (repülŒtér-
Budapest-repülŒtér), valamint az érkezŒ és induló
utasok fogadását és kíséretét is biztosítjuk.
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40 éve Budapesten a
Lufthansa 

2007. augusztus 21.-én ünnepelte a Lufthansa,
budapesti mıködésének 40. évfordulóját. EbbŒl az
alkalomból a Çelebi GH Hungary 1-1 szál virággal
köszöntötte a Lufthansa utasait, akiket a nemrég
üzembe állított új VIP buszokkal szállítottunk a
repülŒgéphez. Ezúton is szeretnénk még legalább
40 sikeres esztendŒt kívánni a Lufthansának a
Ferihegyi Nemzetközi RepülŒtéren.

2007. augusztusától a takarítási feladatokat a
tendergyŒztes Villám zRt. vette át, miután a Budapest
Airport Plc. nem vállalta a Celebi Çelebi 
helyiségek takarítását. A VILLÁM Vagyonvédelmi és
Tisztítástechnikai zRt., komoly referenciákkal (min-
isztériumok, egyetemek, egészségügyi intézmények)
rendelkezŒ cég. Alaptevékenységük az épülettisztítás,
amelyet jelenleg közel 510.000 nm-en végeznek, dol-
gozóik száma meghaladja a 190 fŒt.  A takarítás során
csak kifogástalan minŒségı és környezetbarát
anyagokat, illetve vegyszereket (Henkel, Kiehl, Tana)
használnak. Az új takarító cég kiválasztásával és
munkájának folyamatos monitorozásával lényegesen
javultak a higiéniás feltételek, és a korábbi állapothoz
képest jelentŒsen nŒtt a minŒség. 

Társaságunk a tisztaság növelése mellett, elindította
a pihenŒ és szociális helységek állapotának javítását,
melyet a Cargo-ban kezdtünk meg és amely a T1 pog-
gyászosztályozóban fog folytatódniik.

Új takarítócég

A forgalomnövekedés megkövetelte, hogy
hatékonyabb szervezeti struktúrát alakítsunk ki, és
ezzel tovább javítsuk a kiszolgálás minŒségét. Ennek
érdekében létrehoztuk a Forgalmi Igazgatóságot,
amelyhez elsŒsorban az utasforgalmi járatok kiszol-
gálása tartozik.

A Cargo Osztály ezentúl külön szervezetként
mıködik, közvetlenül a Területi Igazgató irányítása
alatt. A MinŒségirányítás látja el jövŒben a
különbözŒ oktatások és továbbképzések szervezését
és lebonyolítását. 

Az átalakítás részeként új munkaköröket hoztunk
létre:

LEAD AGENT - Ügyeletes forgalmi/utasforgalmi
kiszolgálási vezetŒ

● Szolgálatok tervezése, szervezése és
irányítása, ellenŒrzése

● VezetŒi felügyelet és közremıködés a 
kiszolgálásban

● A kiszolgálás folyamatos szakmai koordinálása
● Forgalmi helyzetek elemzése, döntések

meghozatala

FOREMAN -Járatkiszolgálási koordinátor.  
● A repülŒgép kiszolgáló szolgálatok

koordinálása
● Közremıködés a kiszolgálásban

● A kiszolgálás folyamatának minŒségi
ellenŒrzése

● Vagyonvédelmi és biztonsági felügyelet
● Kommunikáció a személyzettel hajtómıindítás

alatt
Ezekkel a változtatásokkal a hatékonyságot, a

cégen belüli kommunikációt, illetve a kiszolgálás
minŒségét szeretnénk javítani. Ugyanakkor az
ügyfelek részérŒl jelentkezŒ új igényekre való 
rugalmas reagálásunkat is növelnünk kell. 

Az új vezetŒi pozíciókat elsŒsorban belsŒ
munkatársaknak ajánljuk fel. Azoknak, akik már
bizonyították rátermettségüket elŒzŒ 
munkakörükben. Új vezetŒinknek sikeres munkát
kívánunk!

Szervezeti változások
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Az elmúlt 21 évben már tradícióvá vált, hogy minden
év augusztus elején a Forma 1 Magyarországra érkezik.
A Forma 1 idŒszakában a budapesti General Aviation
Terminal (GAT) a hirtelen megnövekedŒ 
forgalom miatt mindig jelentŒs kihívással néz szembe.
A Çelebi GH Hungary büszkén jelentheti ki magáról,
hogy idén is részeseivé válhattunk a verseny sikerének.
Néhány óra alatt magas színvonalon tudtunk kezelni,
több mint 40 magángépet, összesen 213 érkezŒ és
induló utassal. Olyan hírességek érkeztek hozzánk és
voltak maximálisan elégedettek a szolgáltatásainkkal,
mint Lewis Hamilton, Bernie Ecclestone, a BMW
Williams valamint  a teljes Mercedes istálló. 

A GAT minden évben kiemelt jelentŒsséggel készül
a Forma 1 idŒszakára. 2007-ben az utasok érkezésének
és indulásának kényelmesebbé tételének érdekében két
új, egyenként 9 fŒs Cobus típusú minibuszt állítottunk
munkába, melyek egyedülállóan exclusive környezetet
biztosítanak a GAT vendégei részére. 

Çelebi Sikers Szolgaltatása a
Forma 1 Magyarországon

A British Airways (BA) köszönetet mondott a Çelebi
Légiszolgáltató Magyarországnak, a 2007 Május havi
FAP (Tervezet Szerinti Repülés) felmérésén elért 100%-
os sikeréért. A Çelebi Magyarország csapata, a BA
összes csomagjának idŒben és megfelelŒ járataira
történt sikeres szállítasával érdemelte ki a British
Airways Budapest Cargo dicsérŒ szavait.

A BA összes kargo vállalatának résztvételével,
világszerte készült felmérésén 100%-os teljesítménnyel
remekelŒ budapesti gárda, a dícsérŒ szavakon
túlmenŒen, bekerült a British Airways World Cargo 
havilapjának Július/Augusztusi számába is. “Szeretnénk 

megbizonyosodni arról hogy mindenki tudatában van a
C2K Program (British Airways World Cargo’s Cargo
2000) fontosságának és az ehhez való egyéni
közremıködésnek… A közönségtudat kialakulásában
egyre inkább növekszik a C2K fontossága és ez a 
program napról napra nagyobb szerepet játszik az
ügyfelek légitársaság választásában.” írta a havilap,
majd a Budapestiek eredményével együtt felsorolta az
teljes eredménylistát.

A British Airways dicsérettel
szólt a Çelebi Légiszolgáltató

Magyarország-ról

S. Samim Ayd›n, a Çelebi Légiszolgáltatás 
vezérigazgatója lett az IAHA európai elnöke

S. amim Ayd�n-t választották az IAHA
(Nemzetközi Légiszolgáltatók Szövetsége)
európai elnökévé. Ayd�n, aki jelenleg az
elnökhelyettesi rangot tölti be, a januári
éves gyılés követŒen veszi majd át új
megbízását.

Az IAHA, a légiszolgáltatási ipar egyre
inkább nemzetközi jelleget öltŒ közös
problémáit megoldandó jött létre és a
repülŒtéri földi kiszolgáló cégeknek nyújt szakmai
tanácsadást. A szövetség céljai között szerepel: a civil
légi közlekedés fejlesztése, a földi kiszolgálás ipará-
nak korszerısítése, az egymással versenyben lévŒ

cégek közös problémáinak együttes
megoldása, a szakmai standarddal valamint
a jogi és szabályzási témákkal kapcsolatos
közös állásfoglalás kialakítása.

A non-profit szövetség összesen öt, az
európai, afrikai, csendes-óceániai, karibi és
észak-amerikai régionális alelnökségbŒl áll.
S. Samim Ayd�n, az IAHA új európai elnöke,
aki egyben a Török Kereskedelmi Kamara

légiközlekedésii szakkamara elnökhelyettese is, új
feledakörében, a IAHA berkeiben mıködŒ különbözŒ
munkacsoportok tevékenységének összehang-
olásáért lesz majd felelŒs.
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A Çelebi Légiszolgáltatás ankarai állomása továbbra is
sikeresen nyújt szolgálatot, az Esenbo¤a RepülŒtérre
érkezŒ és onnan induló fontos politikusoknak.

Condolezza Rice, ameriaki külügyminiszternek az
iraki fejleményekkel kapcsolatos ankarai látogatása
alkalmával ismét a Çelebi nyújtott földi kiszolgálást. Az
Abdullah Gül köztársasági elnökkel és Recep Tayyip
Erdo¤an miniszterelnökkel folytatott tárgyalások 
befejeztével Rice, a  Çelebi hibátlan teljesítményének
köszönhetŒen minden technikai probléma nélkül 
hagyta el az országot. 

A Çelebi Esenbo¤a RepülŒtéri alkalmazottjai már
komoly VIP tapasztalatra tettek szert, így elŒrelátóan és
minden esetleges problémát kiküszöbölve elégítik ki a
VIP utasokat és a repülŒgép személyzetet. 

Simon Peres, izraeli államfŒnek is a Çelebi nyújtott
szolgáltatást, hivatalos ankarai látogatása során.
Törökország aktív közelkeleti politikai szerepének
erdeményeképpen Simon Peres, Abdullah Gül köztár-
sasági elnökkel és Mahmut Abbas, palesztín vezetŒvel
együtt hármas megbeszélésen vett részt. A Nobel
békedíjjas Peres volt az elsŒ izraeli államfŒ aki 
felszólalhatott a török parlamentben. A 84 éves Simon
Peres különjárattal érkezett az Esenbo¤a RepülŒtérre,

ahol Vecdi Gönül honvédelmi miniszter és Nam›k Tan,
Tel-Aviv’i török nagykövet fogadta. A Çelebi
Légiszolgáltatás ankarai állomása ez alkalommal is
magasszintı kiszolgálással remekelt, mellyel ismét
elnyerte ügyfele elégedettségét.

Zurab Nogaideli, grúz miniszterelnök, Recep Tayyip
Erdo¤an török miniszterelnök meghívására érkezett
Ankarába, hivatalos megbeszélésre. A grúz 
miniszterelnököt Kemal Önal Ankara kormányzója
köszöntötte az Esenbo¤a RepülŒterén. Az Erdo¤annal
folytatott kétoldalú tárgyaláson megvitatták a két
ország közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat,
valamint más, a régióval kapcsolatos témákat is. A
megbeszélés végén a két elnök közös sajtóértekezletet
tartott. A grúz miniszterelnököt fogadta Abdullah Gül
köztársasági elnök és Köksal Toptan, a török
országgyılés elnöke is.

A Çelebi tapasztalt stábja látta el az elnöki gépet
érkezéskor valamint távozáskor.

A problémamentes, sikeres és jó minŒségı 
szolgáltatás eredményeképp, a Çelebi Légiszolgáltatás 
továbbra is elnyeri ügyfelei tetszését.

A Çelebi Légiszolgáltatás ankarai állomása neves 
államférfiaknak nyújtott szolgáltatást

A Platinum Service kiszélesíti ügyfélkörét
2006-ban vezettük be a Platinum Service 
szolgáltatásait, amelyek gyors fejlŒdése és egyre
gyarapodó ügyfélköre a nyári hónapokban sem
csökkent. Törökország legfontosabb 6 kereskedelmi
és idegenforgalmi pontján, magas szintı 
szolgáltatást nyújt a Çe-Tur Platinum Service.
Exclusive ügyfélszolgáltatásával nemcsak hogy
növelte a meglévö ügyfelei forgalmát de újabbakra

is szert tett. Alkalmazottainak odaadó munkájának
köszönhetŒen naponta növeli szolgáltatási körét a
Çe-Tur és a céges ügyfeleken kivül olyan
hírességeket volt szerencséje kiszolgálni mint Donna
Karan, a világhírı divatóriás, az uzbég elnöki család,
Rud Kovskyy Serh›y, az ukrán közlekedési miniszter
és a 2007-es Forma 1 alkalmával még sok
nemzetközi cég magasszintı vezetŒje.
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török-magyar barátság egyik legrégibb és
maradandóbb jelképe, Gül Baba neve szinte
azonosult Budapesttel, ahol Türbét állítottak

tiszteletére. Több monda is szól arról hogyan is kapta
nevét Gül Baba, a Rózsák atyja, az oszmán dervis, akinek
sikerül belopnia magát a budai lakosok szívébe. Ezek
közül a legelterjetteb az, amely szerint egy rózsát hordott
turbánjában. A német Thedor Menzel is ezt a nézetet
támasztja alá azzal a nézetével miszerint ‘azért nyerte el a
Gül Baba nevet, mert a bektási dervis rend jelképeként
viselt turbánjában rózsát.’ Németh Gyula magyar turkoló-
gus viszont a ‘gül’ szó egy másik, azaz a ‘nevet’ értelmére
vezeti vissza, evvel magyarázva a nevet. A német utazó
Ottendorf pedig Gül Babát, “Vater der Rosen” azaz a
“Rózsák Atyjának hívja és sok forrásban “Dschul Papa-ként
(Gül Baba) tesznek róla említést.

Noha sok monda veszi körül e XV. század végi, XVI.
század eleji híres török gondolkodó személyiségét
valamint élete körülményeit, az egyetlen igazi örökség
amely a mai napig fennmaradt, az a budapesti türbéje

tanulmány

(sírja) melyet mind a magyarok, mind a törökök gondo-
san Œriznek.

A oszmán-török értelmiségnek Gül Babáról elŒször a
híres világutazó Evliya Çelebi tesz említést, apjától eredŒ
ismeretei alapján, miszerint Gül Baba egy Merzifonból
számazó bektási dervis volt. Sok vallási hadjáraton vett
részt Hódító Mehmet szultán és I. Szulejmán szultán ide-
jében, amikoris a legenda szerint a város elfoglalásának
hálaadó ünnepén pénteken hunyta le szemeit; mások
szerint pedig a budai vár ostroma alatt esett el és Budán
lett eltemetve. Evliya Çelebi, aki szerint I. Szulejmán
szultánnal együtt több mint százezer hívŒ vett részt az
Ebusuud Efendi általl tartott temetési imán, melyen a l
egenda szerint a szultán is beállt a koporsóvivŒk közé,
megírta azt is hogy nevét a turbánját díszítŒ rózsáról
kapta. Evliya Çelebi a következŒképpen írta le Gül Baba
sírkápolnáját: “Gül Babai valóban egy virágos kertben, egy
ólom lemezzel borított kupolás síremlékben fekszik.
Koporsóját zöld posztó fedi és szent bektási fejfedŒ áll
mindként végén. A falakat arab írású koráni idézetek
díszítik körben.”

A magyar irodalomban gyakran fordul meg Gül Baba.
Operettek, versek, színdarabok szólnak róla, életét meg-
filmesítették és számos magyar kutatói tanulmány is
készült róla. Eisenhut Ferenc magyar festŒ 1886-os évi
“Gül Baba mártírsga“ nevı munkájában, amely a mai
napon az ankarai magyar nagykövetség falát díszíti, nem
feletkezett meg a turbánjáról lehullt rózsaszálról. Huszka
JenŒ zeneszerzŒ egy nevét viselŒ szimfónikus mıvet
komponált . Hans Christian Andersen, dán meseíró 1840-
1841 között, Dániából Görögországba és Törökországba,
majd a dunán keresztül Magyarországra valamint
Ausztriába tett utazásairól beszámoló “Egy KöltŒ Bazárja”
címı utirajzában a következŒképp tesz említést Gül
Babáról: “MielŒtt újra vitorlát bontanánk 1841 június else-
jén, rövid látogatást teszünk Buda túlsó részén fekvŒ Gül

A Magyar-török 
barátság 

legmaradandóbb 
szimbóluma: 

Gül Baba

Gül Baba, a Rózsák atyja, aki 
I. Szulejmán szultán idejében
részt vett Buda elfoglalásában

és allítólag ott is esett el a 
harcban, a mai napig

maradandó szimbóluma a
magyar-török barátságnak.

A

Gül Baba



A Türbe, melyet rövid idŒvel Gül Baba halála után
építettek fel, ugyanakkor menedékhelyként is mıködött.
Menedéket és eledelt nyújtott szegényeknek valamint
utazóknak és gyakran látogatták a határvégi lovas bégek
is. Az oszmán idŒk alatt a kincstár fizetéses hivatalnokot
nevezett ki a menedékhely mıködtetésére. Az Oszmán
idŒkbŒl egyedül fennmaradt épület, Buda visszafoglalását
követŒen jezsuita majd más magán kézre került. II.
Abdulhamid szultán rendeletére az épületet felújtották
majd miután visszaállították eredeti Türbe formájába,
1914-ben mıemlékké nyilvánították és 1918-ban pedig
megnyitották a látogatók elŒtt. A Török Köztársaság ideje
alatt továbbra is fennmaradt a Gül Baba Türbéje iránt való
élénk érdeklŒdés, minek következtében

1937-ben hivatalos intézmények közrelépésével
Törökországból küldték a koporsót fedŒ terítŒt. Ugyanígy
Törökországból érkezett a Türbe szŒnyege, gyertyatartója
és felirata 1973-ban.

A hivatalos látogatások elsŒ állomása
Törökország minden korban figyelemmel volt a 

magyar földön nyugvó Gül Baba és eszméisége iránt. Gül
Baba síremléke mindig is elsŒ állomása a magyarországi
hivatalos látogatásoknak. 1997-es felújítását követŒen
Süleyman Demirel 8. Köztársasági Elnök, ‹stemihan Talay
Kultúrminiszterrel együtt vett részt a megnyító 
ünnepségen, melyen Talay a következŒképp 
nyilatkozott: “Míg a balkánon sok török emlékmı megy
tönkre, a legtöbb magyarországi mıemlék meg lett
Œrizve. Ezért szeretném a török nép köszönetét átadni
magyar barátainknak. Gül Baba Türbéjének fontossága
annál is nagyobb, mert Európában az elsŒ olyan török
epítészeti mıemlék amelyet a Török Köztársaság újítha-
tott fel.” Ahmet Necdet Sezer, Törökország 9.
Köztársasági Elnöke is látogatást tett Gül Baba Türbéjénél,
budapesti útja során. Ha eddig még nem járt Gül Baba
Türbéjénél, ajánljuk hogy minél elöbb látogassa meg ezt
a történelmi helységet.
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Baba Türbéjénél hogy átadjuk e szent töröknek a Kelet,
az ódon Isztambul üdvözletét. Vajon ki fekszik ott, posztó
süveggel a fején? Vajon nem láttam-e Œt a kerengŒ
dervisekben? Ã egy dervis. Ã ide, idegenek közé, egy
keresztény városba hegyeken sivatagokon átkelve jött.
De vége a zarándoklásnak. Eme utazás emlékeként a
Türbe falára egy festett fa kardot akasztott fel. Majd föl-
dre vetve magát emígy imádkozott: “Allah az egyedüli
isten és Mohamed az Œ prófétája.”

Anton Karl Fischer is az 1898-ban megjelent hosszú
tanulmányában, Gül Baba sírját a legapróbb részletekig
így írta le: “Budapest egyik legszebb részén, a
Rózsadombon áll egy nyolcszögı, kupolás kis épület, fél-
holddal a kupoláján, fala színei az évek során
elöregedtek. Az épület nem Œrzi eredeti alakját. Sok kéz
változtatott rajta míg felvette ez utolsó formáját. Az új
tatarozás alkalmával a kétoldali íves ablakok befedték és
fényáteresztŒ réseket nyitottak a tetŒbe. Az épület a
török befolyás egyik maradványa. Legyen ez egy isten
általl megszentelt hely, vagy egy nagy muzulmán 
sírhelye, tapasztalat azt mutatja, hogy amióta felépült, a
mohamedánok fontos zarándokhelyévé vált.  

A délnyugati ajtaján léptünk be. Mind a nyolc fala 3,5
méter hosszú és a padlótól a kupola zárókŒvéig nyolc
méter magas volt. A bejárati ajtóval szemben egy kis
ovális ablak van. Egy-két évvel ezelŒtt még mindegyik
falon régi, rozsdás vasráccsal védett íves ablakok voltak,
amelyeket ovális fényáteresztŒ lyukakkal cseréltek ki. A
padlózat fából van. Abdulaziz szultán 1873-as pár napos
budapesti látogatása során Ofen, vagyis Buda 
polgármestere egy selyem sátrat állíttatott fel, arra az
esetre ha a szultán látogatást tesz. A tulajdonos egy 
kiállító termet is készitett, a Mecset utca hosszában zöld
szŒnyeget terített le. Azonban a szultán nem jött el. Ezért
hát a polgármester a türbe padlóján egy lyukat vájva, az
onnan vett földet egy ezüst tálon elvitte a gŒzhajón tar-
tozkodó szultánnak. Ezt követŒen, a Türbét meglátogató
muzulmánok szent ereklyeként vitték hazájukba azt a
maréknyi földet, melyet azon a kis résen sikerült kika-
parniuk.”

Gül Baba nagy hatással volt a magyarokra, melyet
nagyszerıen tükröz az, hogy a negyedet Rózsadombnak
hívják, a közeli utcákat pedig Mescit, Török, Gülbaba és
Türbeként nevezték el.

A Gül Babáról szóló legendák egyike Isztambul-ig
vezet vissza amely szerint a híres francia nyelvı
Galatasaray Gimnázium eredete is Gül Babához fızŒdik.
A monda szerint az iskola kertjében Gül Baba általl nevelt
piros és sárga rózsák díszítették az Enderun Mektebi,
Mekteb-i Sultan majd Galatasaray Gimnázium címerét.
Azonban a mai napig vita tárgya hogy vajon a két
történetben ugyanarról a Gül Babál van-e szó.

ç



XIV. századi magyar liturgikus kéziratot, az
Antifonálét a Topkap› Palotában Œrzik. A kézirat
épségét veszélyeztetŒ kopásokkal kapcsolatos

restaurációs munkálatok, újfent a török-magyar barátsá-
gról tanuskodtak.

Az oszmán idŒkben, hadizsákmányként került a
Topkap› Palotába a kézirat, melyet az utóbbi években
együtt restauráltak török és magyar szakértŒk. Az 
1300-as évekre datált, 303 oldalas pergament 
kézirat, a palotai könyvtár 'Iszlámon Kívüli Kéziratok'
nevı katalógusában, a 42-es számmal van bevezetve. A
mı hıen tükrözi korának izlését, a szinekben gazdag,
oldalait díszítŒ, aranyozott miniatúrákkal és ékes

iniciálékkal. A kéziratban található vallásos jellegı képek
Jézus születését, keresztelését és Szız Máriát ábrázolják.

A kódex egészét az Esztergom nevezetı hangjegyi
stílus jellemzi. Ez a hangjegyzés, a zenei reformot
követŒen a XII. századi Magyarországon terjedt el. A
reform alapja, az Arezzó-i Guido által bevezetett új kotta
írás, amely lehetŒvé tette a dallam hangjegyek közötti
távolság felmérését és ezek pontos leolvasását. Ennek az
új módszernek köszönhetŒen, a hangjegyeket ezentúl
sokkal pontosabban és részletesebben lehetett
feljegyezni ellenben a szintén középkori, vonal nélküli
neuma módszerrel, mely csupán az emlékezeten és a
gyakorlaton alapult és nem tette lehetŒvé a hangszín
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Egy kultúrális örökség 

a Topkapi Palotában
Az Antifonale:

A

A sok száz év óhatatlanul nyomott hagyott az
Antifonálén, melynek közös restaurálási munkálatai,

jól tükrözik a török-magyar barátságot.
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megkülönböztetését. A mı ezen tulajdonságai
zenetörténeti szempontból is értékessé tették az
Antifonálét.

Az Antifonálé, mıvészi és kultúrális szempontból
Magyarország egyik virágozó korszakából maradt fenn
és a liturgiai, a zenei munkáknak valamint a magyar
könyvmıvészetnek egyik kiemelkedŒ példája. Ez az
udvari kézirat az Anjou dinasztia legértékesebb és
ritkább darabja. Míg a könyvön nincs semmi jel eredeti
tulajdonosáról, addig a kéziraton található egyetlen
pecsét, a Topkap› Palota tulajdonát jelzi.

SzakértŒi vizsgálatok során megállapították, hogy a
több évszázad során, a nedvesség okozta 
mikroorganizmusok komoly kárt tettek a kéziratban,
mely az összes oldalon észlelhetŒ volt. Egyes lapok szélei
elvékonyodtak, mások kopásnak indultak. A mı restau-
rálása legalább olyan fontossággal bírt mint maga a kézi-
rat. Ezért hát a két ország szakértŒi együttesen fogtak
neki a kézirat megmentéséhez.

A török kultúrminisztérium ajánlatára, a kézirat
restaurálására, magyar szakértŒket kértek föl. A munkára
az isztambuli restaurációs és konzervációs központ labo-
ratóriumában került sor. A munka megkezdése elött a
török szakemberek végeztek sikerrel gombátlanítást a
lapokon. Ezután az Országos Széchenyi Könyvtár restau-

rátorai Cigler Mária és Ballagó Lászlóné Krisztina, 1988-
ban megkezdték a restaurálást. A három ütemı munka
2000-ben, a könyv kötözésével ért véget. A kéziratot
technikai okokból egy ideig még a laboratóriumban
Œrizték érintetlenül.

A kézirat, egy Magyarországról érkezŒ szekrénykébe
helyezve tért vissza a Topkap› Palotába 2002-ben. Így ért
véget egy izgalommal teli, fáradalmas munka, amely
ugyanakkor szorosabbra fonta a két ország közötti
történelmi barátság fonalát. ç



bazilika névadójának, elsŒ királyunknak mumifikálódott
karját, a Szent Jobbot. A templom híres mıalkotásai
közé tartoznak Stróbl Alajos szobrai, valamint Benczúr
Gyula festménye: ’Szent István Szız Mária oltalmába
ajánlja az országot’.

A fŒváros legnagyobb (8500 fŒt befogadni képes)
temploma viszontagságos körülmények között épült fel.
Az alig megkezdett földmunkákat az 1848/49-es 
szabadságharc állítja le, majd az 1851-ben megkezdett
építést két tervezŒépítész halála is késlelteti, és közben
még a kupola is beomlik. A görögkereszt alaprajzú 
templomot végül 1905-ben szentelték fel.

A Duna közelsége miatt hatalmas alapokat és három
földalatti pinceszintet kellett a templom alá építeni. Így
majdnem akkora ház van a föld alatt, mint a föld felett.
60 év alatt építették fel a Bazilikát, amely két mıvészeti
korszakot - klasszicizmust és eklektikát - is felölel. A
templom belsejében kivételes mıalkotások idézik a
névadó Szent Istvánt, a magyar állam- és egyházalapító
királyát.

Az impozáns kupola uralkodik az épületen, melynek
peremére érdemes kilátogatni. A Budapesten 
egyedülálló, 360 fokos körpanorámában 65 méter 
magasságból gyönyörködhetnek a látogatók. 
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MMARGITSZIGET: A Margitsziget egy 2 és fél km
hosszú sziget, amely a Duna közepén Budapest 
központjában helyezkedik el. Népszerı kikapcsolódási
hely a turistáknak éppúgy, mint az itt lakóknak.  A
szigeten teniszpályák, közfürdŒk, történelmi épületek,
hotelek, klubok, éttermek, és egy futópálya, sŒt még
egy stadion is található. 

A Margitsziget egyedülálló, szép fák, virágok és
növények választékát is kínálja. A sziget a város egyik
legszebb nyitott területe. Ellentétben más városok
hasonló szigeteivel, a Margitszigetet nem építették be,
megmaradt egy nagy parknak Budapest szívében.  

GYÓGYFÜRDÃK: A fŒváros gazdag gyógyvizekben
és gyógyfürdŒkben, és már a két világháború között
elnyerte a fürdŒvárosi rangot. Féltett kincseink a XVI.
században épült török fürdŒk. Emellett a Széchenyi, a
Gellért, a Lukács, az átalakítás alatt álló RácfürdŒ mind
gyógyító erejükrŒl híresek.

Gellért gyógyfürdŒ: A Budapestre érkezŒ turisták
kedvelt helye. Gyógyforrása már a XIII. században ismert
volt. A fürdŒkben mindenütt megmaradt az eredeti sze-
cessziós berendezés a mıvészi mozaikokkal, színes
ablakokkal, szobrokkal. 

Széchenyi GyógyfürdŒ: Európa egyik legnagyobb
fürdŒkomplexuma. HŒforrását 1879-ben fedezték fel, ez
a fŒváros legmélyebbrŒl feltörŒ és legmelegebb for-
rásvize. Neobarokk fürdŒépületét 1913-ban 
építették, mellette 1927-ben készült el az uszoda.
Nyitott részei télen is igen népszerıek a víz kellemes
hŒmérséklete miatt

SZENT ISTVÁN BAZILIKA: Budapest legnagyobb
temploma, amelynek kupolája a város minden pontjáról
látható, 1851-tŒl 1905-ig épült. A klasszicista stílusú
bazilika Œrzi a magyarok legnagyobb ereklyéjét: a 
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