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Bir eski 
zaman devrimi:

Hedef: 
Kesintisiz 
gelișim! 
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Hindistan’da kazandığı 
ihalelerin ardından Çelebi, 
ülkedeki ilk hizmetini; Mumbai 
(Bombay) Chhatrapati Shivaji 
Uluslararası Havalimanı’nda 
British Airways’e verdi. 
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Küçük Ev’in Lora’sıyla ağlayıp, 
Dallas’ın Ceyar’ına kızıyor, Bill Cosby 
ile gülüp, Kara Șimșek’le 
maceradan maceraya koșuyorduk. 
Rengârenk bir dünya ve hayaller 
verdi renkli TV bize. 

Çelebi Gıda Grubu Eğitim 
Departmanı 2008 yılından 
bu yana yeniden yapılanma 
çalıșmalarını sürdürüyor. 
Departman yarının kalifiye 
insan ihtiyacını bugünden 
öngörerek programlarını 
bu yönde hazırlıyor ve 
herkesin kendini sürekli 
geliștirmesi amacıyla eğitim 
veriyor.
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Çelebi,  Macaristan ve Hindistan’dan sonra

Belçika’da

Akdeniz’in 
coșkusu...

“Burası İspanya değil, 
Barcelona.” Șehri dolașırken 
birçok kișinin üstünde bu 
sözlerin yazılı olduğu 
tișörtler görüyorsunuz. 
Katalanlar Barcelona’nın bir 
șehir değil, bir ülke 
olduğuna inanıyorlar.

BARCELONA Renkli TV

Sahnede bir sivil 
havacılık tutkunu

ZAFER 
ALGÖZ
Sinema, tiyatro, 
televizyon, radyo 
programı...
Her mecrada oyuncu
kimliğiyle karșımıza çıkan 
bir isim Zafer Algöz. 
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Çelebi Marina-
Antalya’ya 
Mavi Bayrak

Çelebi 
çocukları 
bir harika..

Yoma’dan 
muhteșem açılıș

Çelebi Marina-Antalya, 
Türkiye Çevre Eğitim 
Vakfı’nın (Türçev) 2009 
yılı kataloğunda, 
Mavi Bayraklı Marina 
olarak ilan edildi.

Çelebi Marina-Antalya’nın 
muhteșem manzarasında 
hizmetlerine bir süredir 
devam eden Yoma 
Restaurant’ın açılıșı, 
geniș katılımlı bir kokteyl 
ile gerçekleștirildi.

Çelebi Hava Servisi 
Sosyal Komitesi’nin, 
tüm istasyonlardaki ișçi 
ve memur personelin 
çocuklarına yönelik 
düzenlediği “Hayaller 
Yarıșıyor” adlı resim ve 
yazı yarıșmasına ilgi 
yoğun oldu.  

Yönetim Yeri: ÇELEBİ HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 12 Etiler, Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 339 40 39 Faks: (0212) 282 13 83 www.celebice.com.tr

ÇELEBİ HOLDİNG A.Ş.
Adına Sahibi: Can Çelebioğlu • Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Canan Abdullahoğlu

 Yapım: UMAR İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Harman Sok. No: 31/1  34153 Florya - İstanbul
Tel: (0212) 573 15 65  Faks: (0212) 573 89 09  www.umariletisim.com

 Baskı: Şedele Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti.
Hoşdere İstanbul Yolu No:61 34850 Esenyurt-B.çekmece-İstanbul 
Tel: (0 212) 622 07 00 (pbx)

 Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul, Ağustos 2009
Yayın Türü: 4 aylık, süreli, yaygın

Çelebi Holding iç yayın organıdır.

Çelebi büyüyor. Çelebi genișliyor. Ve Çelebi gençleșiyor. 

Böylesine farklı alanlara, farklı șehirlere ve hatta farklı ülkelere ya-
yılmıș bu çatının büyümesini  görmenin en güzel yollarından biri 
de Çelebice’nin Ağustos sayısı sayfaları arasında dolașmak.
Hizmet verdiği sektörlerde, global oyuncu olma yolundaki 
çalıșmalarına her geçen gün hız veren Çelebi Grubu, yeni bir 
uluslararası bașarıya daha imza attı. Çelebi çalıșanları arasında 
da büyük mutluluk yaratan bu haber; Belçika’daki Charleroi-
Brüksel Sud Uluslararası Havalimanı’nda havaalanı yer hizmet-
leri faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans talep bașvuru-
sunun kabul edilmesiydi. Macaristan ve Hindistan’ın ardından 
yurtdıșındaki atılımlarına son sürat devam eden Çelebi Holding, 
bayrağını bundan böyle Belçika’da da dalgalandıracak olmanın 
haklı gururunu yașıyor.
Gerekli tüm hazırlıkları ve izinlerini tamamlayarak bürokratik iș-
lemleri sonlandıran Çelebi-Nas Airport Services India da Bri-
tish Airways’e verdiği hizmetle “ișbașı” yaptı. Gelecek sayılarda, 
Çelebi-Nas’a ait yeni müșteri, kutlama, teșekkür vb. haberleri 
sıklıkla göreceğimize inanıyoruz.
Yeni atılımlar süredursun, Çelebi Grup Șirketleri de hizmet ver-
dikleri sektörlerde fark yaratmaya devam ediyor. Yapılan yatı-
rımlar sonrasında yepyeni bir yüzle, Akdeniz’in o muhteșem 
mavisinde, müșterilerine hizmet veren Çelebi Marina – Antalya, 
geçtiği detaylı denetimlerle Mavi Bayraklı Marina unvanını ka-
zandı. Çelebi Marina içerisinde yer alan Yoma Restaurant&Bar, 
muhteșem bir açılıșın ardından Gurme Derneği’ne verdiği ak-
șam yemeğinden tam not aldı. 
Bu yıl kurulușunun 50. yılını kutlayan Little Caesars, Amerika’dan 
gelen uluslararası yetkililerini Gıda Grubu Bașarı Ödülleri gece-
sinde konuk etti. Üyesi olduğu Kalite Derneği’nin temel eğitim-
lerini tamamlayan Çe-Tur Çelebi Turizm, tașımacılık hizmeti ile 
Antalya otelcilik sektöründe ve Platinum Service ile de sağlık 
sektöründe vites büyüttü. 
Macaristan’daki șirketimiz Çelebi Ground Handling Hungary, 
kendi araç bakımını gerçekleștirmeye bașladı. Ve Çelebi Hava 
Servisi istasyonları her zamanki gibi müșteri portöfüyünü ge-
nișletmeye, kaliteli hizmeti ile ișbirliği içerisinde bulunduğu tüm 
kurum, kuruluș ve havayollarından takdir toplamaya devam 
ediyor. 
Güzel haberler iyi çekilmiș bir film gibidir, kimse çabuk bitsin is-
temez. Çelebi’de de aynen öyle... Devamı için önünüzde daha 
60 sayfa var.

Bir sonraki sayıda görüșmek üzere.

Saygı ve sevgilerimizle.
ÇELEBİCE YAYIN KURULU

Merhaba...

Haberler

38 Bir denizcilik 
tutkusu 
öyküsü:
Abidin Daver

Çalıșanlarımız

Hem sağlıklı 
hem lezzetli: 
Yaz sebzeleri

Rengarenk 
bir rehber:
RESİM

48 Doğunun
saklı bahçesi:
ȘAVȘAT
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Macaristan ve Hindistan’dan sonra

BELÇİKA’DA



�� �Havacılık sektörünün köklü kurulușu Çelebi, uluslara-
rası yatırımlarına hızla devam ediyor. Çelebi Hava Servi-
si A.Ș. (ÇHS), Macaristan (Budapește), Hindistan (Delhi 
ve Mumbai/Bombay) havalimanlarından sonra șimdi de 
Belçika’nın bașkentindeki Charleroi-Brüksel Sud Uluslara-
rası Havalimanı’nda yer hizmetleri verme hakkını kazandı. 
Uluslararası yatırım ve faaliyetleri ile Türk havacılık sektörü-
nü bașarı ile temsil eden Çelebi, alanında küresel ekonomi-
nin önemli oyuncusu olma yolunda büyük ve emin adım-
larla ilerlemeye devam ediyor. Dünya pazarlarındaki önemli 
yatırımlarına Avrupa’da, Macaristan’ın bașkenti Budapește 
ile bașlayan ÇHS, atılımlarına Hindistan’ın en önemli iki ha-
valimanı ile devam etmiști. Hindistan’ın bașkenti Delhi ve 
en önemli kentlerinden Mumbai‘de (Bombay) kazandığı 
ihaleler sonrası tekrar Avrupa’ya dönen ÇHS,  Belçika’nın 
Charleroi-Brüksel Sud Uluslararası Havalimanı’nda yer hiz-
metleri verme hakkını kazandı. 

ÇHS’nin, sermayesinin %70’ine sahip olduğu Macaristan 
merkezli Celebi Ground Handling Hungary (CGHH) üze-
rinden gerçekleștirdiği; Belçika’nın Charleroi-Brüksel Sud 
Uluslararası Havalimanı’nda, havaalanı yer hizmetleri faali-
yetinde bulunmak üzere yaptığı lisans talep bașvurusu ka-
bul edildi. Belçika Ulaștırma Bakanlığı, CGHH’ye 10 yıl süre 
ile yer hizmetleri lisansı verilmesini uygun buldu. CGHH’ye 
ait yer hizmetleri lisansını onaylayan kararname, 1 Temmuz 
2009 sayılı Belçika Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yü-
rürlüğe girdi. 

Çelebi, uluslararası arenada hızla büyüyor
Çelebi Hava Servisi, uluslararası pazarlardaki önemli ilk adı-
mını Avrupa’da attı. Çelebi, 2006 yılı sonundan bu yana 
Macaristan’ın bașkenti Budapește’de bulunan Budapește 
Ferihegy Uluslararası Havalimanı’nda yer hizmeti vermeye 
devam ediyor. Türkiye’yi yurtdıșında bașarıyla temsil eden 
ÇHS, uluslararası arenadaki çalıșmalarını, Avrupa dıșında 
ağırlık verdiği bir diğer pazar olan ve son yıllarda tüm sektör-
lerde olduğu gibi havacılık alanında da büyük bir büyüme hızı 
yakalayan Asya’nın dev ülkesi Hindistan’da sürdürüyor.

ÇHS, Delhi ve Bombay’da 
ÇHS, Hindistan’ın en önemli havalimanı olan Mumbai 
(Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda 
yer hizmetleri verme hakkı için açılan ihaleyi de kısa süre 
önce kazandı. Bu ülkede çalıșmalarına devam eden ÇHS, 
Hindistan’ın bașkenti Yeni Delhi’deki Delhi Indra Gandhi 
Uluslararası Havalimanı’ndaki “Mevcut kargo terminalinin 
(Brownfield), geliștirilmesi, modernizasyonu, finansmanı ve 
25 yıl süreyle ișletilmesi” ihalesini de kısa süre önce aldı.

Acciona ile görüșmeler sürüyor
Çelebi Hava Servisi kısa bir süre önce, İspanya ve 
Almanya’nın çeșitli havalimanlarında yer hizmetleri veren 
İspanya merkezli Acciona S.A. Grubu ile șirket hisselerinin 
%100’ünün Çelebi tarafından alınmasına yönelik görüșme-
lere, kurulușlar arasında imzalanan gizlilik ve münhasırlık 
anlașması çerçevesinde yeniden bașlandığını açıkladı.



���Çelebi Hava Servisi A.Ș. (ÇHS), Hindistan’ın en önemli 
iki havalimanında kazandığı “Delhi-kargo” ve “Mumbai/
Bombay-yer hizmetleri” ihalelerinin ardından, ülkede hiz-
met vermeye bașladı. 

İlk hizmet British Airways’e
İhale süreci sonrası Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji 
Uluslararası Havalimanı’nda, gerekli prosesleri ve ülke-
deki personel/ekipman yapılanmasını tamamlayan ÇHS, 
Hindistan’daki ilk hizmetini British Airways’e verdi. ÇHS’nin, 
çoğunluk hissesine sahip olduğu yerel ortaklığı Celebi NAS 
Airport Services India Pvt. Ltd. aracılığıyla British Airways’e 
verdiği ilk hizmetinde 214 gelen, 245 de giden yolcu bulu-
nuyordu. 

Havayolu firmaları sırada
ÇHS, Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası 
Havalimanı’nda, British Airways dıșında anlașma yaptığı 
diğer havayolu kurulușları arasından, Lufthansa, Bahrain 

Air, Air Arabia ve Midex Freigter’a da, Temmuz ayı içinde 
hizmet vermeye bașladı.   
Çelebi 2008 yılı sonunda, çoğunluk hissesini elinde bu-
lundurduğu ÇHS/NAS India konsorsiyumu ile ihalede en 
iyi teklifi vererek, Bombay Chhatrapati Shivaji Uluslararası 
Havalimanı’nda 10 yıl süre ile yer hizmetleri verme hakkına 
sahip oldu. İhale sonrası yapılanma çalıșmaları sırasında, 
ÇHS’nin ülkeye getirdiği ekipmanlar, Hindistan havacılık 
sektörünü, yer hizmetleri alanındaki en son teknoloji ile ta-
nıștırdı. 

Delhi’de çalıșmalara devam
Çelebi Hava Servisi A.Ș. bir süre önce, Hindistan’da kazan-
dığı ikinci büyük ihale ile de bașkent Yeni Delhi’deki Delhi 
Indra Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda bulunan kargo 
terminalinin (Brownfield) geliștirilmesi, modernizasyonu, fi-
nansmanı ve 25 yıl süreyle ișletilmesi hakkını elde etti. ÇHS, 
Delhi’de de bir yandan ihale sonrası prosesleri yerine geti-
rirken diğer yandan yapılanma çalıșmalarına devam ediyor. 

Hindistan’da kazandığı ihalelerin ardından Çelebi, ülkedeki ilk hizmetini; Mumbai (Bombay) 
Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda British Airways’e verdi. 

Çelebi, Hindistan’da 
 “işbaşı” yaptı

Çelebi, Hindistan’da 
 “işbaşı” yaptı
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���ÇHS İstanbul İstasyonu bünyesinde gönüllülük esasına dayalı 
olarak kurulan Proje Grubu, ramp, harekat ve yolcu hizmetleri 
personelinden olușuyor. İstanbul İstasyon Bașmüdürü Murat 
Nursel önderliğinde bir araya gelen grup, iki haftada bir düzenli 
olarak gerçekleștirdikleri toplantılarda; operasyonel hataların 
tekrarlanmaması, giderlerin azaltılması, departmanlar arası 
iletișimin artırılması ve benzeri problemlere çözüm aranması 
konularında öneriler getirerek çalıșmalar yapıyor.
Proje Grubu’nun Bașkanı, ÇHS İstanbul İstasyonu yönetim ekibi 
ile birlikte Koordinasyon Toplantıları’na katılarak ürettikleri fikirle-
ri ve devam eden çalıșmaları yönetimle paylașıyor. Yönetimden 
alınan onay doğrultusunda söz konusu proje ve çalıșmalarda 
uygulama safhasına geçiliyor. Proje Grubu, uygulamaya geçen 
kararları ve devam eden çalıșmalarını kendi panolarında çalıș-
ma arkadașları ile paylașıyor. Konular hakkında iș arkadașlarını 
bilinçlendirmeyi ve ortak bir paydaya yönlendirmeyi hedefl eyen 
grup üyeleri, șu ana kadar gerçekleștirdikleri ișlerden oldukça 
memnun.

Kurulduğu günden bugüne Proje Grubu’nun aldığı ve 
uygulamaya konulan kararlardan bazıları șu șekilde:
• Departmanlar arası iletișimi, ișbirliği ve ekip çalıșmasını güç-
lendirmek amacıyla “departmanlar arası çapraz rotasyon” uy-
gulaması yaz sezonu öncesi tüm birimlerin katılımıyla gerçek-
leștirildi.
• İstasyon bünyesinde yakıt tasarrufu sağlayacağı tespit edilen 
düzenlemeler devreye alındı. Bu düzenlemelerden bazıları, “Bir 
Fikrim Var” projesi kanalı ile Üst Kurul’a sevk edildi. 
• İstasyon personelinin moral-motivasyonunu artırmak amacıyla 
her ayın belirli bir gününde, o ayda doğan ve kutlama gününde 
vardiyasında olan çalıșanlara doğum günü kutlamaları düzen-
lenmeye bașlandı. Geleneksel hale getirilmesi amaçlanan kutla-
maların ilki 8 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleștirildi.
• Operasyonel hatalardan sonra alınan kararlar ve bu hataların 
șirkete yansımasıyla ilgili bilincin yayılmasına yönelik çalıșmalar 
yapıldı.
• Ekipman kullanımı ve apron kurallarına eksiksiz uyan personel, 
örnekleme modeli çerçevesinde ödüllendirilerek șirket içinde 
duyuruları yapıldı.
• Vardiya değișimlerinde, ekipman arızasını ve çok zor fark edi-
lebilen bazı hasarları, o ay içinde en fazla bildiren çalıșanlar ödül-
lendirilerek kendilerine teșekkür edildi.

proje I 07

Çelebi Hava Servisi 
İstanbul 

İstasyonu’nda 
Proje 

Grubu

İyi ki doğdunuz,
iyi ki Çelebi ailesindesiniz!
ÇHS İstanbul İstasyonu’nda iş geliştirme, çalışan memnuni-
yetini artırma ve personelin yönetimsel düşüncelerini tartı-
şarak yeni fikirler üretebilmesini, mevcut sorunlara çözüm 
önerileri sunabilmesini sağlama amacıyla kurulan Proje 
Grubu, çalışanlara verilen değerin bir göstergesi olarak do-
ğum günü kutlamalarında farklı bir yol izleme kararı aldı. 
Alınan bu karar doğ-
rultusunda ayda bir 
kez olmak üzere, be-
lirlenen bir günde, o 
ay içerisinde doğum 
günü olan tüm İstas-
yon çalışanları için 
ortak bir kutlama ya-
pılması planlandı. Bu 
uygulamanın ilk örneği 
8 Temmuz 2009 ta-
rihinde, ÇHS İstanbul 
İstasyonu Başmüdürü 
ve diğer departman yöneticilerinin yanı sıra Proje Grubu 
üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen “Temmuz ayı do-
ğum günleri kutlaması” oldu. Özel olarak hazırlanan tebrik 
zarfları ile davet edilen Temmuz ayı doğum günü sahipleri-
nin pastayı üflerken gözlerindeki gülümse, üretilen fikrin ve 
gerçekleşmesinde verilen emeğin değerini yansıtıyordu.

Grubun üzerinde çalıșmaya devam ettiği bazı konular 
ise șöyle sıralanıyor:
• Bilgi İșlem Departmanı ile birlikte sürdürülen, iç hatlar ter-
minalinde BRS sisteminin olmamasından kaynaklanan per-
sonel hatalarını en aza indirmek ve bagajların hatasız șekilde 
bagaj arabalarına yüklenerek uçağa sevk edilmesini sağ-
lamak amacıyla, lokal çalıșan el terminalleri ile bagaj ayrım 
sistemi çalıșmaları,
• Eğitim modüllerinin görsel açıdan desteklenebilmesi ça-
lıșmaları,
• Daha çevreci ve ekonomik olabilecek alternatif enerji ka-
nallarının kullanılabilmesi,
• Operasyon sırasında, uygun olan ve olmayan davranıș/
hizmet șekillerinin kısa filmler yoluyla kayda alınması.

yalı
eri Grubun üzerinde çalıșmaya devam ettiği bazı konular
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Çelebi Marina-Antalya, Türkiye 
Çevre Eğitim Vakfı’nın (Türçev) 2009 
yılı kataloğunda, Mavi Bayraklı Mari-
na olarak ilan edildi. Türçev’e yaptığı 
bașvuru sonucunda 1 Haziran itiba-
ri ile Mavi Bayrak’la taçlanan Çelebi 
Marina-Antalya’da, çevre konusunda 
uluslararası duyarlılığı ve bu konuda 
eğitime verilen önemi sembolize eden 
ödül, büyük sevinçle karșılandı. 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay’ın himayesinde, 29 Mayıs’ta 
İstanbul’da düzenlenen törene Çe-
lebi Marina’yı temsilen, marina yö-
neticisi Caner Dinçol katıldı. Mavi 
bayrak projesinde yoğun çaba sarf 
eden Dinçol, törende kendisine tak-

dim edilen bayrağı büyük bir gurur ve 
mutlulukla teslim aldı. Çelebi Marina-
Antalya'nın 2.Kuruluș Yıldönümü’ne 
denk gelen bu anlamlı ödülü alma-
nın sevincini Çelebi Grubu ile payla-
șan Marina yönetimi, geçen süreçte 
kendilerinden desteğini esirgemeyen 
tüm departman ve yöneticilere teșek-
kürlerini bildiren bir e-posta gönderdi. 
Gerekli standartları tașıyan nitelikli plaj 
ve marinalara verilen uluslararası bir 
çevre ödülü olan Mavi Bayrak, temiz, 
bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayı-
sıyla uygar, sürdürülebilir bir çevrenin 
sembolü. Turizm açısından da büyük 
önem tașıyan Mavi Bayrak’a sahip 
olabilmek için marinaların pek çok 

kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Top-
lam 42 ülkede Mavi Bayrak Progra-
mı yürüten Uluslararası Çevre Eğitim 
Vakfı’nın (Foundation for Environ-
mental Education, FEE) Türkiye’deki 
temsilcisi Türçev, gelen talepleri önce 
ulusal jüride değerlendiriyor ardından 
da uluslararası jüri değerlendirmesi 
için FEE’ye iletiyor. 
Bir yıl süreyle verilen Mavi Bayrak 
ödülü için müracaatlar her yıl yeni-
leniyor. Mavi Bayrak aldıktan sonra 
gerek standardın sezon süresince 
korunması, gerekse verilen beyanla-
rın izlenmesi amacı ile ulusal ve ulus-
lararası düzeyde sıkı denetimler ger-
çekleștiriliyor. 

Çelebi Marina-Antalya’ya Mavi Bayrak

T.C. Cumhurbașkanı Abdullah Gül, 5 Temmuz’da Edirne 
Kırkpınar güreșlerini izlemek üzere, A-319 tipi özel uçağı TC-
ANA ile Çorlu Havaalanı’na indi. Beș kișilik bir heyetle gelen 
Cumhurbașkanı Gül’ün yanı sıra TOBB Bașkanı ve berabe-
rindekileri tașıyan Arkas Air’e ait uçak da yine aynı gün Çor-
lu Havaalanı’na iniș yaptı. Kalabalık bir grup tarafından kar-
șılanan Cumhurbașkanı ve diğer misafirlerin uçaklarına, yer 
hizmeti Çelebi Hava Servisi Çorlu İstasyonu tarafından ger-
çekleștirilen bașarı bir operasyonla verildi. Kırkpınar güreșle-
rini izledikten sonra, aynı akșam Ankara’ya dönüș yapan bu 
önemli ziyaretçilerin uçaklarına, geliș ve gidișlerinde, kalabalık 
bir ekiple hizmet veren ÇHS Çorlu İstasyonu, hizmet tecrübe-
si ve kalitesiyle göz doldurdu.

ÇHS’den Cumhurbaşkanı Gül’e 
başarılı hizmet



Nisan ayında Trabzon’a ilk seferi-
ni gerçekleștiren Amsterdam Hava 
Yolları, Çelebi Hava Servisi Trabzon 
İstasyonu yetkilileri tarafından dü-
zenlenen sıcak bir “hoș geldin par-
tisi” ile karșılandı. Norveç – Oslo’dan 
77 transit yolcusu ile kalkan uçak, 
saat 23.50’de Trabzon Havaalanı’na 
iniș yaptı. ÇHS Trabzon persone-
linin, çiçekler ve çikolata ikramıyla 
samimi bir karșılama düzenlediği 
Amsterdam Hava Yolları yetkilileri, Çelebi’ye gerçekleștir-
diği sorunsuz operasyon için teșekkür etti.Trabzon’da al-
dıkları ilk hizmette, Çelebi’nin 50 yıllık havacılık tecrübesi 
ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayıșı ile karșılașan 
uçuș ekibi ve Amsterdam Hava Yolları İstasyon Müdürü 
Selahattin Aydın, bașlayan bu güzel iș birliğinden duyduk-
ları memnuniyeti dile getirerek yürütülen bașarılı operasyon 

dolayısıyla Çelebi yetkililerine takdir 
ve teșekkürlerini iletti. Amsterdam 
Hava Yolları’na ait seferler, Trabzon 
İstasyonu’na teknik uçuș ve ekip is-
tirahati amacı ile gerçekleștiriliyor ve 
barıș gücü olarak Afganistan'a ask-
er tașıyor. Geldiği gecenin sabahı, 
saat 03.00 sularında Afganistan’ın 
Kabil șehrine gitmek üzere Trabzon 
Havaalanı’ndan ayrılan Amsterdam 
Hava Yolları, ikinci seferini de yine 

aynı gün, saat 13.50’de Kabil’den getirdiği 80 transit yol-
cusu ile gerçekleștirdi. Yaklașık iki saat süreyle yerde kalan 
Amsterdam Hava Yolları, aynı yolcularla birlikte Norveç – 
Oslo’ya devam etti. ÇHS Trabzon İstasyonu’nda, Amster-
dam Hava Yolları’nın haftada dört uçușuna yer hizmetleri 
veriliyor. Ancak uçușların değișkenlik göstermesi sebebiyle 
bu sayı zaman zaman beș ya da altı uçușu da bulabiliyor.

Çelebi Marina-Antalya’nın muh-
teșem manzarasında hizmetleri-
ne bir süredir devam eden Yoma 
Restaurant’ın açılıșı, geniș katılımlı bir 
kokteyl ile gerçekleștirildi. Sanat, si-
yaset ve iș dünyasının ünlü isimlerinin 
de katıldığı gece, Manuale Reina adlı 
grubun canlı performansı eșliğinde 
geç saatlere kadar coșkulu bir șekil-
de devam etti. 
Gecenin evsahiplerinden Çelebi Gıda 
Grubu Genel Müdürü Hüseyin Genç, açılıșta bir konușma yapa-
rak; “Türkiye’nin havacılık, denizcilik, tașımacılık ve gıda sektörle-
rindeki dev markalarından Çelebi Holding, hizmet sektöründeki 
yatırımlarına Çelebi Marina-Antalya’daki Yoma Restaurant&Bar 
ile devam ediyor. Akdeniz’in büyüleyici havasını, Çelebi kalite-
siyle müșterilerine hissettiren Yoma Restaurant, kendine özgü 

tatların yanı sıra dünya mutfağının 
eșsiz lezzetlerini de misafirlerinin be-
ğenisine sunuyor” dedi. Yoma’nın 
marina konseptindeki kapalı meka-
nı, Akdeniz’in mavisiyle bütünleșmiș 
eșsiz manzaralı açık barı, yüzme ha-
vuzu, plajı ve ek tesisleri ile ayrıcalıklı 
anlar yașamak isteyen Antalyalılara, 
yerli ve yabancı turistlere çok özel hiz-
metler sunduğunu ifade eden Genç, 
“Yoma Restaurant&Bar, gelecek dö-

nemde, Türkiye’nin ve Akdeniz’in farklı kentlerinde büyümeye 
devam edecek” dedi. Yoma Restaurant’ın açılıșı yazılı ve görsel 
basında geniș yer bulurken, haber aynı zamanda Antalya’nın 
önemli dergilerinin de kapağında yer aldı. Düzenlenen bu șık 
organizasyonla davetlilerinden tam not alan Yoma Restaurant, 
lezzet severlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. 

Yoma’dan muhteşem açılış

ÇHS Trabzon’dan Amsterdam Hava Yolları’na hizmet
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Çe-Tur Çelebi Turizm Genel 
Müdürü Suat Sarı’ya, İTO 
bünyesinde yeni görevler
Çe-Tur Çelebi Turizm Genel Müdürü Suat Sarı, geç-
tiğimiz mart ayında gerçekleștirilen ve 9500 șirket 
temsilcisinin oy kullandığı İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
2009 seçimlerinde, 16 numaralı Servis Tașımacılığı 
Grubu’nda Meslek Komitesi’ne seçilmiști. 11 kișiden 
olușan komite içindeki görevlendirmede Meslek Komi-
tesi Bașkan Vekilliği’ne getirilen Sarı, bu görevinin yanı 
sıra 5 Mayıs’ta da İTO Yönetim Kurulu tarafından Meclis 
Üyeliği’ne atandı.
İTO’nun mesleki uzmanlık organı olan komitelerde 87 
meslek grubu altında toplanan üyeler, her dört yılda bir 
kendilerini temsil edecek Meslek Komiteleri Üyelerini, 
yargı gözetiminde seçiyor. Komiteler, o meslek grubun-
da İTO’ya kayıtlı üye sayısına göre 5, 7, 9 veya 11 ki-
șiden olușuyor ve görevleri arasında meslekleriyle ilgili 
incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri ted-
birleri görüșülmek üzere yönetim kuruluna sunmak ve 
mesleklerine ait ișler hakkında, meclis ya da yönetim 
kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde konu üzerinde 
araștırma yaparak bu talebi cevaplandırmak yer alıyor.
İstanbul Ticaret Odası çatısı altında, bu iki görevi bir 
arada yürütecek olan Suat Sarı, nisan ayından itiba-
ren 350.000 oda üyesinin okuduğu haftalık İTO Ticaret 
Gazetesi’nde de mesleki makaleler yazmaya bașladı. 

Çelebi Hava Servisi’ne, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 
teşekkür yağmuru
Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Müdürlükleri, Çelebi 
Hava Servisi’nin farklı istasyonlarına gönderdiği yazı ve 
plaketlerle, ÇHS’ye çeșitli konulardaki hassasiyeti dola-
yısıyla teșekkür etti. Muğla ve Kars Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüklerinin, bu illerdeki Çelebi Hava Servisi istas-
yonlarına gönderdiği plaketlerde ''Primlerinizi düzenli 
ödeyerek çalıșanların haklarının korunması hususunda 
göstermiș olduğunuz titizlik ve gayreti takdirle karșılıyor, 
bu vesile ile ișlerinizde bașarılar diliyoruz” ifadesi yer aldı. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Bașkanı Fatih Acar tarafından 
imzalanarak ÇHS İstanbul, Erzurum ve Trabzon İstas-
yonlarına iletilen teșekkür mektupları da tüm șirkette 
memnuniyet yarattı. Gönderilen mektuplarda yer alan 
yazıdaki "Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde kurumu-
muza karșı mükellefiyetlerinizi zamanında ve eksiksiz ye-

rine getirme konusundaki hassasiyetiniz 
için teșekkür ediyor ve çalıșmalarınızda 
bașarılar diliyoruz” sözleri gerek istas-
yon yönetimi gerekse personel için ayrı 
bir gurur kaynağı oldu.
Bu güzel haberlerin yanı sıra ÇHS An-
talya İstasyonu’ndan gelen ödül haberi 
yașanan mutluluğu bir kat daha artırdı. 
Uzun zamandır yüksek istihdam sağla-
yan ve sağladığı bu istihdam nedeniyle 
olușan SGK primlerini de zamanında 

ve eksiksiz olarak ödeyen Çelebi, Antalya Sosyal Gü-
venlik Kurumu Müdürlüğü tarafından 2008 yılında layık 
bulunduğu ödülü, 11 Mayıs 2009 tarihinde de İl Müdürü 
Selim Erol’un elinden aldı. İl genelinde belirlenen 10 fir-
ma arasında yerini alan ÇHS Antalya İstasyonu’na su-
nulan plakette “Toplumumuzda sosyal güvenlik bilincinin 
olușmasında göstermiș olduğunuz sorumluluğa teșek-
kürlerimizle” ibaresi bulunuyordu. 



Kurulduğu 1959 yılından beri tașıdığı kalite ve değerler ile 
dünyanın en büyük pizza zincirlerinden biri haline gelen Little 
Caesars bu yıl 50. Kuruluș Yıldönümü’nü kutluyor.
Michael ve Marian Ilitch çifti tarafından Amerika'nın Detroit 
eyaletinde kurulan tek bir pizza restoranından, bugün dün-
ya çapında yatırımları olan binlerce restorana sahip dev bir 
pizza zincirine dönüșen bu bașarı hikayesinde, kurucularının 
azimli çalıșmasının yanı sıra eșsiz Little Caesars lezzetleri-
nin kitleler tarafından çok sevilmesi, 
LC’nin kampanyaları ve farklı ürün-
leri ile sektörde öncülük eden çalıș-
malara imza atmıș olması da büyük 
rol oynuyor. 
LC kurucusu Michael Ilitch ''Ma-
rian ile 50 yıl önce ilk restoranımızı 
açtığımız günden beri, ekonomi ve 
șartlar ne olursa olsun ailelerin birin-
ci tercihi olmamızı sağlayan, bizi biz 
yapan değerlere sadık kaldık. Kaliteli 
ürünler, bol ve iyi malzeme, tüketici-
lerin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre 

geliștirdiğimiz ürün çeșitlerimiz bizi bugünkü noktaya getir-
di'' diyor. Nefis kenar, çılgın ekmek, kepekli pizza, çılgın tatlı, 
ev yapımı sufl e gibi sadece Little Caesars'a özel lezzetler 
yıllardır çok beğenildi ve 50 yılda kendi fanatik hayran kitle-
sini yarattı. 
Little Caesars bașarıları ve kalitesi ile Amerika'da 14 yıldır 
üst üste “Best Value” (En İyi Değer) seçildi. Little Caesars 
markasının özü olan eğlence ve aileyi ön plana çıkaran çalıș-

malar, sevimli Little Caesars karak-
terini dünyaya tanıttı ve çok sevdir-
di. Binlerce Franchisee'sine kendi 
ișlerine sahip olma fırsatı tanıyan, 
Little Caesars, bugün gıda sektö-
ründe en iyi yatırım araçlarından 
biri. Little Caesars’ın Türkiye’deki 
imtiyaz sahibi olarak 1996 yılında 
kurulan Çelebi Hizmet Gıda İșlet-
meleri de geçen 13 yılda bu önemli 
ve bașarılı atılımın meyvelerini top-
lamaya bașlamanın mutluluğunu 
ve haklı gururunu yașıyor.

Little Caesars Pizza, 50. yılını kutluyor!

Jazeera Hava Yolları’nın ilk Antalya 
uçuşuna başarılı hizmet
Fly Hava Kargo Tașımacılık’ın temsilciliğinde Kuveyt’ten 
Antalya’ya uçmaya bașlayan Jazeera Hava Yolları, bu rota-
daki ilk uçușunu 4 Haziran’da gerçekleștirdi. 104 yolcusu ile 
saat 22:00’de Antalya Havalimanı’na iniș yapan Jazeera Hava 
Yolları’na geliș ve gidișinde yer hizmetleri Çelebi Hava Servisi 
Antalya İstasyonu’nun tecrübeli ekibi tarafından sunuldu. İstas-
yon Bașmüdürü Taner Sarı, diğer departman müdürleri, Genel 
Müdürlük Portföy Yöneticisi Tarık Tașal ve operasyonda sorum-
lu Çelebi Antalya çalıșanları tarafından çiçeklerle “hoș geldiniz” 
diye karșılanan hava yolu uçuș ekibi ve kendilerine uçaktan 
iniște lokum ikram edilen yolcular, böylesine sıcak bir ortamda 
karșılanmanın memnuniyetini yașadılar. 
Jazeera Hava Yolları’nın saat 23:55’teki Antalya-Kuveyt dönüș 
seferinden önce, hem ilk uçușu hem de bașlayan güzel ișbirliğini 
kutlayan her iki taraf temsilcileri, birbirlerine iyi bir sezon temen-
nisinde bulundular. Çelebi Hava Servisi’nden aldıkları bu ilk yer 
hizmetinden oldukça memnun kalan hava yolu yetkilileri, Antalya 
İstasyonu’nun bașarılı ekibi tarafından gerçekleștirilen sorunsuz 
operasyon dolayısıyla kendilerine teșekkürlerini ilettiler.

CGHH kendi ekipmanının 
bakımını yapıyor
Çelebi Hava Servisi’nin Macaristan’daki șirketi Çelebi 
Ground Handling Hungary, 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle 
envanterinde bulundurduğu yer hizmetleri ekipmanının bakı-
mını, bu iș için özel olarak hazırlanan bir bölümde gerçekleș-
tirmeye bașladı.
800 m2’lik bir alana sahip olan araç bakım istasyonu, özel 
bir çatı ile kapatıldı. Böylece istasyonda olumsuz hava koșul-
ları altında araçların park edilebilmesi ve tamir için bekleyen 
ekipmanın çekilebilmesi için uygun bir alan olușturuldu. 
Bu uygulamadan önce bakım hizmetleri diğer șirketler ta-
rafından sağlanıyordu. Çelebi Macaristan çatısı altında ger-
çekleștirilen bu değișim Çelebi ekipmanı için daha hızlı, daha 
profesyonel, daha uygun ve daha önleyici bir bakım yapıla-
bilmesini mümkün kıldı. 
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İlk denizașırı resmi ziyaretini 
Türkiye’ye yapması tüm dünya gün-
deminde geniș yer bulan Amerika 
Birleșik Devletleri’nin ilk siyahi Bașkanı 
Barack Obama’dan Çelebi’ye bir te-
șekkür daha geldi.
Nisan ayında gerçekleștirdiği İstan-
bul ve Ankara ziyaretlerinde, ABD 
Bașkanlık uçağı Air Force One ile yer 
hizmetlerini Çelebi Hava Servisi’nden 
alan Obama’nın uçuș ekibi, hem ÇHS 
İstanbul İstasyonu çalıșanlarına hem 
de ÇHS Ankara İstasyonu ekibine, 
sundukları kaliteli hizmet ve bașarılı 
operasyonları dolayısıyla teșekkür et-
miști. Türkiye’deki temaslarını tamam-
ladıktan sonra yurttan ayrılan ABD 
Bașkanı Barack Obama’nın uçağı 
Air Forca One’a verilen kaliteli hizmet 
için bir teșekkür de Bașkanlık İletișim 
Ofisi’nden geldi.
ABD Bașkanlık İletișim Ofisi’nden 
Frank H. Smith Jr.’ın imzasıyla, Çe-
lebi Ankara Apron Hizmetleri Müdürü 

Hayri Güntel’e gönderilen takdir serti-
fikasında “Beyaz Saray İletișim Ajansı 
üyeleri olarak ABD Bașkanı’nın Anka-

ra ziyareti sırasında vermiș olduğunuz 
destek ve saygıdeğer tavırlarınız için 
samimi takdirlerimizi ifade etmek is-
teriz” ifadesi kullanıldı. Sertifika met-
ninde ayrıca, “Profesyonelliğiniz ve 
fevkalade tavrınızla birleșen benzersiz 
yeteneğiniz, Ajansımızın ABD Bașka-
nı, Beyaz Saray Yönetimi ve Birleșik 
Devletler Gizli Servis Birimi için büyük 

öneme sahip iletișimini kurmasını sağ-
ladı” cümlesi de yer aldı. 
ÇHS Ankara İstasyonu’na, Beyaz 
Saray’ın bu anlamlı sertifikasının yanı 
sıra bir de hediye sunan Air Force One 
yetkilileri, Çelebi ile sürdürdükleri uzun 
soluklu ve bașarılı ișbirliğinin daha da 
uzun yıllar devam etmesi için iyi niyet 
temennilerinde bulundular.

ABD Başkanlığı İletişim Ofisi’nden, 
ÇHS Ankara İstasyonu’na takdir sertifikası

Çelebi Holding, Global Yatırım ve 
Antmarin Șirketler Grubu ortaklığında 
kurulan, Antalya Limanı ișletmesi Port 
Akdeniz, her yıl 1 Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kap-
samında, Korunmaya Muhtaç Çocuk-
lar için bir deniz turu düzenliyor. Port 
Akdeniz, bu kapsamda 2009’da da  
coșkulu bir gezi gerçekleștirdi. 
Çocukların Kaleiçi Yat Limanı’ndan 
alınması ile bașlayan geziye Liman 
Bașkanlığı yetkililerinin de iștiraki ile bu 
yıl yaklașık 150 kișilik bir katılım sağ-
landı. Düden Șelalesi’ne kadar uza-
nan gezinin ilk bölümünde opera sa-
natçılarından olușan bir grup, popüler 
klasik müzik eserlerinden olușan bir 
dinleti sundu. Dinletiyi büyük bir ilgi ve 
merakla takip eden hatta eșlik etme-
ye çalıșan çocuklar, sunulan lezzetli 
ikramlardan da hayli keyif aldı. Klasik 
müziğin ardından yorumlanan dans 
müzikleri ile tüm çocuklar kendilerini 
teknenin dans pistinde buldu. 

Port Akdeniz, Kabotaj Bayramı kutla-
malarında gerçekleștirdiği bu etkinlik-
le, kısa soluklu da olsa çocukları deni-
ze alıștırmak için bir ilk adım atmayı ve 
onlara keyifl i saatler yașatmayı amaç-
ladı. Gezi sonunda Antalya Limanı’nda 
yetkililere veda eden Korunmaya Muh-
taç Çocukların öğretmenleri, bu tür 
etkinliklerin çocukların sosyalleșmesi 
üzerindeki pozitif etkisinden söz ede-
rek, sürekliliğini dileyerek Port Akdeniz 
personeline teșekkürlerini ilettiler. Port 

Akdeniz yetkilileri de kurumsal sosyal 
sorumluluk bilinci altında bu gibi et-
kinliklerin yıl boyu çeșitli formatlarda 
sürdürüleceğini belirtti.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede 
yașamanın sorumluluğuyla, gelecek 
nesillerin denize ve denizciliğe daha 
yakın olması, daha sıcak bakması için 
çalıșmalarını sürdüren Port Akdeniz 
yetkilileri, bu çalıșmalar kapsamında 
Akdeniz Üniversitesi’nin sualtı araș-
tırmalarında görev yapmak için Nisan 
ayında denize indirilen “Akdeniz Su” 
adlı araștırma gemisine de destek 
vermeye bașlamıștı. 
Port Akdeniz, 1 Temmuz sabahı Kon-
yaaltı sahili açıklarında gerçekleștirilen 
yüzme yarıșlarının bitimini takiben rö-
morkörleri ile yaptığı su gösterisi ile 
de Antalya halkının beğenisini topladı. 
Akșam saatlerinde Kaleiçi tarafında 
gerçekleștirilen havai fișek gösterileri 
ile bu yıl yürütülen kutlama etkinlikleri 
keyifl i bir șekilde sona erdi. 

Port Akdeniz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı



ÇHS İstanbul İstasyonu’na, Türkiye İş 
Kurumu’ndan teşekkür sertifikası
Çelebi Hava Servisi İstanbul İstasyonu, Türkiye İș Kurumu 
ile gerçekleștirdiği ișbirliği ve istihdama yapmıș olduğu katkılar 
nedeniyle Türkiye İș Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından te-
șekkür sertifikası ile ödüllendirildi. İstanbul İstasyonu’nun aldığı 
bu anlamlı ödülü Çelebi Grubu’na duyuran İnsan Kaynakları 
Bölüm Bașkanlığı da istasyon yönetimine tüm çalıșanlar adına 
teșekkür etti.
Türkiye İș Kurumu’nun her yıl düzenli olarak verdiği ödül 
2009’da, Eminönü İș Kurumu’na bağlı 500 șirket arasından 
ödüle layık görülen toplam 17 firmaya verildi. Çelebi’nin de 
aralarında bulunduğu bu kurumlar, engelli istihdamında sergi-
ledikleri olumlu tutum ve istihdam sağlayan ișbirlikleri nedeniyle 
ödül almaya hak kazandı. İstanbul İstasyonu’nda 25, Türkiye 
genelinde ise toplam 75 engelli personel istihdam eden Çelebi 
Hava Servisi, bu konu ile ilgili davet edildiği toplantı ve mü-
lakatlara katılımı, engelli kontenjanını doldurulması ve buna 
yönelik olarak gerçekleștirdiği diğer olumlu çalıșmalarla, sergi-
lediği istekli tutum dolayısıyla, İș Kurumu’nun yanı sıra engelli 
çalıșanlarının da takdir ve teșekkürünü almaya devam ediyor. 

Çe-Tur Platinum Service’ten, 
Iraklı hastalara VIP karşılama ve 
transfer hizmeti
Türkiye ve Irak Sağlık Bakanlıklarının yaptığı anlașmaya göre, 
Çe-Tur Çelebi Turizm’in VIP hizmet sektöründeki bașarılı mar-
kası Platinum Service, Irak'tan Türkiye'ye tedavi için gelen ve 
büyük bölümünü çocukların olușturduğu hastaların havalimanı 
terminal ve transfer organizasyonlarını bașarıyla gerçekleștiriyor.
İki ülke bakanlıkları arasında yapılan bu anlașmayla birlikte 
İstanbul'da Acıbadem Bakırköy Hastanesi ve Medicana In-
ternational Beylikdüzü Hastanesi hasta kabulüne bașladı. Bu 
kapsamda, yıl sonuna kadar yaklașık 500 hastanın tedavi için 
Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 
Çe-Tur Platinum Service, her iki hastane ile yaptığı anlașmalar-
la, hastaların hızlı geçiș ve transfer ișlemlerine Mayıs 2009'dan 
itibaren bașladı. 
Temmuz ayına kadar refakatçileri de dahil olmak üzere yaklașık 
200 kișiye bașarıyla hizmet veren Platinum Service çalıșanları, 
sağlık sektöründe yakaladıkları bu anlamlı bașarıyı sürdürmeyi 
ve misafirlerinden duydukları takdir ve teșekkürleri artırmayı he-
defl iyorlar.

Yoma, gurme sınavını geçti
Çelebi Gıda Grubu’nun, açıldığı günden bu yana Akdeniz 
ve dünya lezzetlerindeki vazgeçilmez uğrak noktası olan 
Yoma Restaurant&Bar, uluslararası gurme derneği Chaine 
Des Rotisseurs’ın sınavından bașarıyla geçti.
Chaine Des Rotisseurs’un üyelerini, Çelebi Marina – 
Antalya’nın eșsiz manzarası eșliğinde bir akșam yemeğin-
de misafir eden Yoma Restaurant, katılımcılardan tam not 
almanın haklı gururunu yașadı. Dernek üyelerini, yat limanı 
manzaralı bahçesinde verdiği kokteylle samimi bir havada 
karșılayan Yoma Restaurant yetkilileri, ardından misafirleri 
özel olarak hazırlanan masalara davet etti.
Geceye özel hazırlanan “dokuz course”luk bir mönüyü yer-
li ve ithal seçkin șaraplar eșliğinde sunan Yoma, Chaine 
Des Rotisseurs üyelerini ağırlamak için hizmet kalitesini her 
zaman olduğu gibi en üst seviyede tuttu. Tüm katılımcı-
lar için hayli keyifl i bir atmosferde gerçekleșen bu lezzetli 

akșam yemeğinin sonunda, Gur-
me Derneği Bașkanı Atok İlhan, 
Çelebi Gıda Grubu Genel Mü-
dürü Hüseyin Genç’e, Yoma 
Restaurant&Bar İșletme Mü-
dürü Bülent Bakır’a, Așçıbașı 
Mustafa Ünsal’a, Yardımcısı 
Mehmet Arslan’a, Restau-
rant Müdürü Ayhan Uzun’a 
ve hizmet veren tüm ekibe 
Chaine Des Rotisseurs adı-
na teșekkürlerini iletti. 
Atok İlhan ayrıca, Yoma İș-
letme Müdürü Bülent Bakır’a derne-
ğin özel plaketini sundu ve tüm dernek üyeleri teșekkürlerini 
göstermek amacıyla Yoma șerefine kadeh kaldırdı. Çelebi 
Gıda Grubu’nun bașarıyla verdiği bu zorlu sınav, özellikle 
sektörel basında geniș yer buldu.

ur-
n, 
-

a 

erne-
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Çelebi Hizmet Gıda 6-10 Temmuz tarihleri arasında 
Amerika’dan gelen misafirini ağırladı. LC International’ın 
Kalite Müdürü Rocio Cabrera, Türkiye ziyaretinde, ana ve 
alternatif üreticilerden bir kısmını gezerek denetlemelerde 
bulundu. Çelebi Gıda Grubu Kalite Güvence Müdürü Hik-
met Toksöz’ün hazırladığı programla LC İstanbul Hamur 
Üretim Noktası, Banvit, Tat Konserve, Rella Gıda, Olmuksa 
ve alternatif tedarikçi tesislerini gezen Cabrera, Türkiye’deki 
üreticilerinin geldiği noktadan memnun olduklarını ve geli-
șimi yakından takip ettiklerini ifade etti. Rocio Cabrera, LC 
Halkalı Üretim’deki değișiklikler hakkında da bilgilendirildi. 
Cabrera’ya, Little Caesars üretim rakamlarının, daha kârlı 

ve verimli bir üretim yapılabilmesi için tüm kriterler açısından 
değerlendirildikten sonra, Bostancı’daki üretim noktasının 
kapatılması kararı alındığı aktarıldı.
İstanbul’daki üretim noktalarının İkitelli Üretim Noktası’nda 
birleștirilmesi, kârlılığı ve standardizasyonu sağlayan bir 
uygulama oldu. 29 Nisan itibariyle, İstanbul’daki 29 Little 
Caesars restoranına sevk edilen hamur, salata, spagetti, la-
zanya ve sufl elerin tamamı İkitelli’de üretiliyor. Ziyareti sıra-
sında ürün değerlendirmeleri de yapan Rocio Cabrera, kali-
tede yakalanan seviyenin kendilerini sevdirdiğini söyleyerek 
Ortadoğu’daki Little Caesars Franchisee’lerini Türkiye’den 
daha fazla ürün almaları için yönlendirme sözü verdi. 

LC Kalite Güvence Müdürü, Türkiye’deydi 

Lufthansa’dan CGHH’ye 
Antrepo Eğitimi
Nisan ayından itibaren Lufthansa Cargo’ya hizmet veren 
ÇHS’nin Macaristan’daki șirketi Celebi Ground Handling 
Hungary (CGHH), hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla ha-
vayolundan gelen talepleri en iyi șekilde karșılamaya devam 
ediyor. Karșılıklı büyük bir uyum içerisinde sürdürülen Çelebi-
Lufthansa ișbirliğinde, Lufthansa Havayolları, CGHH’nin Kar-
go Departmanı’ndan 14 çalıșana İhraç Antrepo Eğitimi verdi. 
Dört gün süren eğitimler İngilizce olarak gerçekleștirildi. Luft-
hansa yetkilileri, verdikleri eğitimi birçok bölümden olușan bir 
sınavla sonuçlandırırdı ve katılımcıların büyük bölümü bașarılı 
sonuçlar aldı.

LC Antalya, 
600 kişilik pizzasıyla basında 

Little Caesars, Antalya 
Lara’da bulunan restora-
nının sunduğu 600 kișilik 
pizza servisi ile basının il-
gisini çekti. Antalya İstas-
yonu çalıșanlarının ayda 
iki kez, öğle ve akșam 
yemeğinde hizmet aldığı 
LC Antalya, bu konuda-
ki ilk sevkiyatını temmuz 
ayı bașında gerçek-
leștirdi. ÇHS Antalya 
personeli olan 600 ki-
șiye, toplam 200 adet 
büyük boy pizzayı ana 
yemek olarak sorunsuz bir șekilde sunan Little Cae-
sars, aldığı olumlu geri bildirimlerle de ikinci bir gurur 
yașadı. Basın mensuplarına ellerinde pizzalarla poz 
veren Little Caesars Lara Șubesi Müdürü Onur Arna, 
Çelebi Gıda Grubu Kalite Müdürü Hikmet Toksöz, 
ÇHS Antalya İstasyonu’ndan Hüseyin Kuruçırak ve 
Fevzi Kaplan, fotoğraf çekimi sonrasında bu benzersiz 
lezzetin tadına birlikte baktılar. 

a 



SunExpress Havayolları Yer Hizmetleri Süpervizörü 
Timur Sönmez, havayolunun mayıs ayı istatistiklerine da-
yanarak ÇHS Antalya İstasyonu’nun performansına iliș-
kin hazırlanan mektubu İstasyon Bașmüdürü Taner Sarı 
ile paylaștı. Gönderilen mektupta, “Hedefl ediğimiz Mayıs 
2009 dakikliğini yakalamamıza büyük katkıda bulunan, 
uçușlarımıza sunduğunuz hizmetteki takdire değer per-
formansınız dolayısıyla duyduğumuz samimi memnuni-
yeti dile getirmek isteriz” ifadesi yer aldı. Mayıs ayı Sun-
Express Havayolları Antalya uçușlarında %99,54’lük bir 
yer hizmetleri dakiklik düzeyi elde eden ÇHS Antalya 
İstasyonu’nu, böylesine bașarılı bir sonuç için kutlayan 
SXS Yer Hizmetleri Süpervizörü Timur Sönmez, İstas-
yon Bașmüdürü nezdinde, diğer departman müdürleri-
ne ve tüm Çelebi Antalya çalıșanlarına tebriklerini iletti. 
Sönmez’in mektubunda yer alan “Uçuș ekiplerimiz aracı-
lığıyla aldığımız geribildirimler, belirlenen zaman aralığın-
da ortaya koyduğunuz benzersiz bir operasyona ișaret 
etmektedir. Yolcularımıza ve uçağımıza hizmet veren tüm 
personelinize değerli çalıșmaları dolayısıyla teșekkürleri-
mizi sunuyoruz” sözleri de Antalya İstasyonu çalıșanları 
için gurur kaynağı oldu. ÇHS Antalya Bașmüdürü Taner 
Sarı bu anlamlı geri bildirim için teșekkür ederken Çelebi 
Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Can Çelebioğlu da gön-
derdiği mesajda “bütün ekibi ve İstasyon Bașmüdürü’nü 
bașarılı operasyonlarından dolayı” tebrik etti.

ÇHS Antalya İstasyonu’ndan 
SXS Havayolları hizmetinde
 %99,54’lük başarı

Çelebi Hava Servisi çalıșanlarının bireysel geli-
șimine katkı sağlayacak olan “İș Hayatında Pro-
fesyonellik ve Ekip Çalıșması" eğitimleri, Eğitim 
Uzmanı Gonca Karaoğlan tarafından tüm istas-
yonlardaki memur personeli kapsayacak șekilde 
2’șer günlük setler halinde gerçekleștirildi. Șubat 
ayından itibaren Ankara, Antalya, Bodrum, Dala-
man, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon 
istasyonlarında düzenlenen eğitimlere, bugüne 
kadar 600 Çelebi Hava Servisi çalıșanının katılımı 
sağlandı. Toplamda 62 ayrı set halinde, yaklașık 
1230 personele verilmesi planlanan “İș Hayatın-
da Profesyonellik ve Ekip Çalıșması” eğitiminin 
yaygınlaștırılması hedefl eniyor.
Etkinlikte, temsil etme ve ekip çalıșması yetkin-
likleri için gerekli olan profesyonelliği olușturan 
öğeleri keșfetme fırsatı elde eden ÇHS çalıșan-
ları, Çelebi’nin kurum kültüründe önemli bir yer 
tutan bu yetkinlikleri pekiștirme șansına da sahip 
oldular. Takım ruhu ile güçlü ve dinamik bir ekip 
çalıșması gerçekleștiren Çelebi personeli, kısa 
zamanda stratejik kararlar alabilmenin ve sağlam 
köprüler olușturmanın temel bilgilerini aldı.

“İş hayatında profesyonellik 
ve ekip çalışması” 

Carlos Santana’ya ÇHS İstanbul 
İstasyonu hizmet sundu
Gerçekleștireceği konser dolayısıyla, 5 Temmuz 
2009 Pazar günü İstanbul’a gelen dünyaca ünlü gi-
tarist ve söz yazarı Carlos Augusto Santana Alves ve 
ekibinin uçağına yer hizmetleri, Çelebi Hava Servisi 
ATA İstasyonu tarafından verildi. LZB126 sefer sayı-
lı, BAE146 tipi özel bir uçakla Atatürk Havalimanı’na 
iniș yapan Meksikalı sanatçı, Çelebi İstanbul perso-
nelinin çiçeklerle yaptığı sıcak karșılama ile uçaktan 
indi. VIP araç ile özel uçağından terminale ulașımı 
sağlanan ünlü müzisyen, gerek gelișinde gerekse 
gidișinde ÇHS’den aldığı bu bașarılı ve kaliteli hiz-
met dolayısıyla Çelebi çalıșanlarına teșekkür etti. 
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Çelebi Marina-Antalya’dan 
anlamlı evsahipliği
İstanbul Deniz Ticaret Odası (DTO), Marina Meslek Komi-
tesi (MMK) tarafından her yıl düzenlenen "Marina Yatırım ve İș-
letmeleri Sektörü'nün Öncelikleri" bașlıklı toplantı, 29 Mayıs’ta 
Çelebi Marina – Antalya’da gerçekleștirildi. 
DTO – MMK Bașkanı Kaptan Ferit Biren bașkanlığında ger-
çekleștirilen toplantıya, Türkiye’nin önemli marinalarından Ece-
saray, Port Göcek, Milta Bodrum, D-Marin Turgutreis, Marı, 
Kemer, Port Alaçatı, Marmaris Albatros ve Marmaris Netsel’in 
yöneticilerinin yanı sıra Denizcilik Müsteșarlığı, Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özel Çevre 
Koruma Kurumu’ndan da çeșitli temsilciler katıldı. Toplantıda 
görüșülen konuları içeren "Minutes of the Meeting" (Toplantı 
Dakikaları) tutanağı, Deniz Ticaret Odası tarafından tüm ma-
rinalara gönderilirken, katılımcılar gördükleri samimi konukse-
verlik dolayısıyla Çelebi Marina-Antalya’ya teșekkür ettiler. 

LC Pizza, Sabancı şenliklerindeydi
Üniversite șenliklerinin aranan lezzetlerinden olan Little Ca-
esars Pizza, mayıs ayında gerçekleștirilen Sabancı Üniversitesi 
Bahar Șenlikleri’nde yerini aldı. Șenlik alanında stant kurarak 
pizza satıșı yapan Little Caesars çalıșanları, Sabancı Üniversi-
tesi öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karșılaștı. Bahar Șenlikleri’nin 
en çok aranan markalarından olan LC, Sabancı’da kaliteli hiz-
meti ve enfes lezzetiyle hayranlarının hem kalbini hem de mi-
desini fethetti.

ÇHS İstanbul, Emirates’de 
CLC uygulamasına geçti
ÇHS İstanbul İstasyonu, Emirates Havayolları'na 
uzun yıllardır sunduğu kaliteli hizmet politikasına bir yeni 
uygulama daha ekledi. Geçen yıllarda, hizmet verdiği 
iki havayolunda daha tercih edilen CLC (Centeralized 
Loadcontrol Center) uygulamasına, 15 Temmuz 2009 
tarihi itibariyle, Emirates Havayolları’nın da uyum sü-
reci tamamlandı. Emirates Havayolları’nın, Dubai'den 
gelen gözlemci ve operasyon departmanı ișbirliğiyle 
bașarılı bir șekilde uyum sağladığı sistem sayesinde 
Dubai merkezli loadsheet merkezi ile cep telefonu ve 
loadsheet sistemi üzerinden online iletișim sağlanıyor. 
Uçak operasyonu sırasında operasyon memurunun 
hatalarını sıfıra indirmeyi amaçlayan ve memurun, uça-
ğın yük ve denge problemlerine daha rahat ve etkili 
bir șekilde konsantre olmasını sağlayan bu sistem, son 
yıllarda büyük havayollarının tercihi olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. 

ÇHS Çorlu’dan Taban Air’e ilk hizmet
Çelebi Hava Servisi Çorlu İstasyonu, 2 Temmuz’da Esfe-
han – Çorlu – Esfehan rotasında ilk uçușunu gerçekleștiren Ta-
ban Air’e yer hizmeti verdi. İlk uçușunda 117 yolcusu ile Çorlu 
Havalaanı’na inen Taban Air’e ait uçak, dönüș seferini yolcusuz 
gerçekleștirdi. Fly Service’in temsilciliğinde uçușlarını gerçekleș-
tiren havayolunun yetkilileri Çorlu – Esfehan seferine, ÇHS Çorlu 
İstasyonu’nun tecrübeli ekibinden aldıkları bașarılı hizmetlerden 
memnun bir șekilde çıktı. Taban Air’in bu güzergahtaki uçușları 
28 Eylül tarihine kadar her hafta, perșembe ve cuma günleri 
olmak üzere haftada iki gün șeklinde planlanıyor.



Antalya İstasyonu’nda 2009 yılında anlașmaya vardığı otel-
lerle iș hacmini önemli ölçüde artıran Çe-Tur Çelebi Turizm, he-
defl erini her geçen gün büyütmeye devam ediyor. Bölgede altı 
yeni otelle anlașma sağlayan Çe-Tur Antalya İstasyonu, 600’ün 
üzerinde personelin tașımacılığını kendi servis araçlarıyla ger-
çekleștiriyor. Fame Residence Lara-Kemer ve Göynük otelle-

rinin yanı sıra The Marmara Antalya, Grand Haber Otel Kemer 
ve Golden Lotus Hotel Kemer’in personel tașımacılığını da üs-
telenen Çe-Tur’un tecrübeli personeli, toplamda 8 minibüs ve 
10 midibüsten olușan araçlarıyla kaliteli hizmet anlayıșından ve 
müșteri memnuniyetinden ödün vermeden çalıșmalarına de-
vam ediyor. 

Çe-Tur Çelebi Turizm,  Antalya’da hedef büyüttü

Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü organizasyo-
nu ile uluslararası bir yamaç festivali 
düzenlendi. 18-19 Nisan tarihlerin-
de gerçekleștirilen festivali Ulaștırma 
Bakanı Binali Yıldırım ve ailesi, DHMİ 
Genel Müdürü Orhan Birdal ve ailesi, 
Bakanlık danıșmanları, Erzincan Valisi 
Abdulkadir Demir, Erzincan milletve-
killeri, Erzincan Üniversitesi Rektörü 
Erdoğan Büyükkasap, rektör yardım-
cıları ve fakülte dekanları, İstanbul’da 
bulunan ERSİAD (Erzincanlı İș Adam-
ları Derneği) üyeleri ve pek çok davetli 

ile Çelebi Holding Yönetim Kurulu 
Bașkanı Can Çelebioğlu, İcra Kurulu 
Üyesi Turgay Kuttaș ve ÇHS Erzin-
can İstasyon Müdürü Betül Terzi de 
izledi. 
Almanya, Slovenya, Fransa, Bulga-
ristan, Amerika ve Ukrayna’dan da 
11 sporcunun katıldığı etkinliklerde 
toplam 167 sporcu yer aldı. 
Festivalin ilk gününde yamaç parașü-
tü gösterileri yapıldı. Gösterilerde yer 
alan sporculardan birinin atladıktan 
sonra, Çelebi bayrağı açarak gökyü-
zünde dalgalandırması günün güzel 

anılarından biri oldu.
Festival etkinliklerinin ikinci günün-
de, Erzincan Atlı Spor Kulübü (ASK) 
bir cirit müsabakası düzenledi. Bu 
müsabakada ASK üyesi olan Çelebi 
Hava Servisi Erzincan İstasyonu per-
soneli Emrah Aydın da görev aldı. 
Cirit yarıșlarına, Çelebi Holding Yöne-
tim Kurulu Bașkan Vekili Canan Çele-
bioğlu Tokgöz’ün, 2008 yılı yaz döne-
minde Erzincan Atlı Spor Kulübü’ne 
hediye ettiği at ile katılan Aydın, kendi 
bakımındaki atı her yıl yaz aylarında 
yapılan müsabakalara hazırlıyor.

Erzincan Yamaç Paraşütü  Festivali 
ve cirit müsabakalarına Çelebi damgası
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Çelebi Hava Servisi İstanbul,
Prodigy’ye hizmet verdi
İstanbul Park’ta düzenlenen Rock’n Coke müzik festi-
vali için 17 Temmuz’da Welcome Air’e ait özel bir uçakla 
Türkiye’ye gelen ünlü grup Prodigy’nin uçağına, İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda yer hizmetlerini ÇHS ATA İstasyo-
nu sundu.
Geliș operasyonunda Çelebi İstanbul İstasyonu’nun tec-
rübeli ekibinden hizmet alan, İstasyon Bașmüdürü Murat 
Nursel’in de katılımıyla uçușu organize eden temsil ve gö-
zetim ekibi tarafından özel bir șekilde karșılanan İngiliz grup, 
kendilerine gösterilen sıcak ilgi ve verilen kusursuz hizmet 
dolayısıyla tüm İstasyon personeline teșekkür etti. 

SunExpress İzmir’deki 3. yılını 
Çelebi’de kutladı
SunExpress Havayolları, Antalya’dan sonra ikinci “base” 
olarak seçip uçușlara bașladığı Çelebi Hava Servisi İzmir 
İstasyonu’ndaki 3. yılını, ÇHS İzmir hizmet binasında gerçek-
leștirdiği bir resepsiyonla kutladı. Kutlamada, SunExpress İzmir 
İstasyon Müdürü  Birsen Marmara, SunExpress İstasyon Yer 
Hizmetleri ve Teknik departman çalıșanlarının yanı sıra ÇHS İz-
mir İstasyon Bașmüdürü Levent Kaylak ve tüm Çelebi İzmir ça-
lıșanları da yerini aldı. Yapılan konușmalarda SXS İzmir İstasyon 
Müdürü Birsen Marmara ve ÇHS ADB İstasyon Bașmüdürü 
Levent Kaylak, birlikte ve güzel bir uyum içerisinde çalıșmaktan 
duyudukları memnuniyeti karșılıklı olarak dile getirdi. 

Çelebi Hava Servisi Genel Müdürlük Teknik Lojistik Di-
rektörlüğü (TLD) çalıșanları ile Teknik Lojistik İstasyon yet-
kilileri, 29-30 Mayıs tarihlerinde Novotel’de gerçekleștiri-
len bir toplantıda bir araya geldi. Katılımın bu yıl da çok 
yüksek olduğu toplantıda ÇHS Genel Müdürlüğü’nden 
Ahmet Arıkan, Ebru Gümüș, Taner Özkan, Neval Demir-
kıran, Zeynep Aslan, Volkan Arman, Elif Kayadelen, Mu-
hammet Taylak, Didem Aksoy, Özgür Yașayan, Semih 
Alpay ve Mehmet Sucularlı’nın bulunduğu toplantıda, İs-
tanbul İstasyonu’ndan Erkan Eratik, Antalya’dan Hüseyin 
Kuruçırak ve Fevzi Kaplan, Ankara’dan Gökhan Kılınç, 
Bodrum’dan Kemal Ağapınar, Dalaman’dan Ufuk İlhan 
ve İzmir İstasyonu’ndan da Özgür Doğan yer aldı. Çelebi 
Holding ve ÇHS Genel Müdürlüğü’nün diğer departman 
yetkililerinden Hamza Tığlay, Salih Börü, Esra Ultanur ve 
Șule Gün de toplantıdan önce istasyonlardan gelen ilgili 
gündem konularının gereksinimi doğrultusunda bulușma-
ya davet edildi. 
İki gün süren toplantının hedefinde; TLD birimleri ve istas-
yonlar arası iletișimi, paylașımı artırmak, karșılıklı bir dene-
yim alıșveriși yaratmak, istasyonların çözüm bekleyen soru 
ve konularını paylașmak ve alınacak aksiyonları belirlemek 
vardı. Bulușma bunların yanı sıra, daha önce telefon ve 

e-mail aracılığı ile iletișim kuran katılımcıların, tanıșması ve 
daha iyi kaynașması adına da güzel bir sinerji ortamı sağla-
dı. 29 Mayıs akșamında Yeșilyurt Fener Balık Restaurant'ta, 
Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Talha Göksel’in de 
katılımıyla yenen güzel bir akșam yemeği, bulușmanın iș 
konuları dıșındaki tatlı sohbetlerine vesile oldu. 

Çelebi Hava Servisi’nde sinerji toplantısı



 “Restoran ve Genel Müdürlük Ödülleri” sahiplerini buldu

Çelebi Gıda Grubu, yıllık Bașarı Ödülleri Dağıtım Töreni’ni 
17 Haziran’da Novotel’de keyifl i bir akșam yemeği eșliğin-
de gerçekleștirdi. Bu sene 5.’si düzenlenen “Farkı Yaratan 
Sizsiniz” temalı törene, Çelebi Gıda Grubu Genel Müdürlük 
personeli ile Little Caesars ve Arby’s restoran çalıșanları 
katıldı.
Gecede, 2008 yılında gösterdikleri bașarılı performans ile 

kapsamlı bir değerlendirmeden geçen isimler ödül sevinci 
yașadı. Gıda Grubu’nun Amerika LC’den gelen misafirleri 
Jack Veltema ile Kevin Taylor’ın da yemeğe katılımı, tüm 
Gıda personelini ayrıca memnun etti. Gecenin sonunda, 
LC’nin uluslararası yetkilileri Taylor ve Veltama ile birlikte 
kutlama pastasını kesen Çelebi Gıda Grubu Genel Müdürü 
Hüseyin Genç, ödül alan tüm çalıșanları tebrik etti.

2008 Yılı Restoran Ödülleri:  
En Yüksek Kalite Standartlarını Sağlayan Restoran: Carousel Arby’s & Çankaya L.C.
En Fazla Büyümeyi Gerçekleștiren Restoran:  Profılo Arby’s & Atașehir L.C.
En Karlı Operasyon Yönetimini Sağlayan Restoran:  Nautilus Arby’s & Kozyatağı L.C.
Yerel Pazarlama Aktivitesi Ödülü:  Ankara Arby’s & Acıbadem L.C.
En Bașarılı Restoran Müdürü:  Zafer Akyol/Ankara Arby’s & Tülay Kılıç/Kozyatağı L.C.

2008 Yılı Genel Müdürlük Ödülleri
Eğitime Katkı Ödülü:  Feysal Sancar – Kızıltoprak L.C.
Müșteri Sayısını En Çok Artıran Restoran: Beylikdüzü L.C.
Genel Müdürlük Performans Ödülü: Aslıhan Altıok, Murat Kurukavak, 
 Gülden Demir, Olcay Șahin,

Tolga Tunçay ve Mali İșler Müdürlüğü

LC’den 50. yılında %50 indirim
Kurulușunun 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsa-
mında özel bir promosyon kampanyasına imza 
atan Çelebi Gıda Grubu’nun bașarılı markası Little 
Caesars, ağustos ayı sonuna kadar geçerli bir indi-
rim uygulamasına bașladı. 
Haziran ayında bașlayan "50. yılımıza özel tüm orta 
boy pizzalarda ve bu pizzalarla birlikte sipariș verilen 
litrelik içeceklerde %50 indirim" kampanyası, çeșitli 
iletișim mecralarında yer aldığı ilk günden itibaren 
LC fanatiklerinden ve pizza severlerden büyük ilgi 
gördü. Kampanya çerçevesinde birçok iletișim yolu 
kullanıldı. “50. yılda %50 indirim” sloganıyla duyuru-
lan bu özel çalıșmaya ilișkin delivery menüleri, fl yer-
lar, insert ve ilanlar hazırlandı, restoran önü banner 
ve Yemek Sepeti e-posta çalıșması yapıldı ve me-
galight kullanımı gerçekleștirildi.
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Çe-Tur Çelebi Turizm’de 
eğitimler hız kesmiyor
Çe-Tur Çelebi Turizm Genel Müdürlük yönetici ve per-
soneli ile ATA İstasyonu çalıșanlarından olușan toplam 
50 kișilik bir grup, 30 Mayıs’ta İlkyardım Eğitimi aldı. 
Global MT tarafından gerçekleștirilen eğitimlerde, ön-
celikli olarak teorik bilgilere, ardından da pratik uygula-
malara geniș yer verildi. Özellikle pratik bölümde, yanlıș 
bilinen ilkyardım müdahaleleri konusunda bilinçlendi-
rilen ve doğru müdahale tekniklerini öğrenen katılım-
cıların, birbirleri üzerinde gerçekleștirdikleri denemeler 
renkli anlara sahne oldu.

Çelebi Gıda 
Grubu, Robert 
Koleji’ndeydi
Yaz aylarında gerek üniver-
sitelerdeki bahar șenliklerinin 
gerekse ilk ve ortaöğretim 
okullarındaki mezuniyet par-

tilerinin aranan lezzetlerinden olan Çelebi Gıda Grubu’nun mar-
kaları Little Caesars Pizza ve Arby’s, mayıs ayı sonunda ger-
çekleștirilen Robert Koleji mezuniyet partisinde de yerini aldı. 
Gerek Arby’s gerekse Little Caesars’ın partiye gelenlerin büyük 
ilgi ve beğenisini topladığı organizasyonda, Çelebi çalıșanları 
gelen talepleri karșılayabilmek adına yoğun çaba sarf etti.

LC’de durmak yok!
Little Caesars Pizza çalıșanları, LC’nin, müșterilerinin ak-
lından bir an olsun çıkmaması için menü dağıtımlarına aralıksız 
devam ediyor. Her LC restoranı, kendi dağıtım bölgesine gün-
lük olarak menü dağıtımı yaparken, birbirine yakın 2-3 restora-
nın katılımıyla olușan 10-15 kișilik motorlu dağıtım ekipleri de 
haftanın belirli günlerinde çalıșmalar yapıyor. Kalabalık menü 
dağıtım ekipleri, bu çalıșmalar sırasında olușan motor grubu 
sayesinde geçtiği sokak ve caddelerde de insanların ilgi odağı 
olmaya devam ediyor. 

Lufthansa Havayolları’ndan 
Kaizen projesi
Lufthansa Havayolları, 2. İs-
tasyon Mükemmelliği Çalıștayı’nı 
da Budapește’de bașarıyla ger-
çekleștirdi. Bir haftaya yayılan 
eğitimin yüksek motivasyona 
sahip takım üyeleri arasında, 
ÇHS’nin Macaristan’daki șir-
keti Celebi Ground Handling 
Hungary’den (CGHH), Budapeș-
te Havalimanı’ndan ve Lufthansa 
Havayolları’ndan ilgili kișiler de 
yerini aldı. Yerel istasyon süreç-
lerini inceleyen katılımcılar, bu sü-
reçlerde sürdürülebilir gelișmeler 
kaydedebilmek adına alınabilecek 
çeșitli tedbirleri derlediler. Çalıștay 
metodolojisi Kaizen’in ıșığı altında 
olușturulan takım, yerel süreçleri en iyi bilen uzmanlar-
dan meydana geldi. Birlikte hareket eden ekip üyeleri, 
daha dengeli bir istasyon performansına katkıda bulu-
nabilecek olan küçük, az maliyetli ve düșük teknolojili 
gelișmeleri hedef aldı. Çalıștayın son gününde, katılan 
tüm tarafl arın yönetimdeki temsilcilerine, bir hafta bo-
yunca elde edilen bulguları içeren sunumlar yapıldı. 

ÇHS Dalaman İstasyonu’nda 
Özel Uçak Eğitimi
Çelebi Hava Servisi Dalaman İstasyonu harekat, yolcu 
hizmetleri ve ramp șoför personeli, 28 Mayıs tarihinde Erkan 
Acet tarafından verilen Özel Uçak Eğitimi’ni aldı. 24 çalıșa-
nın katıldığı eğitimde, 2008 yılında ÇHS’nin hizmet verdiği 
özel uçak sayıları hakkına bilgi veren Acet, bu hizmetin öne-
mini vurguladı; özel uçak hizmetinde, yolcu beklentilerinin 
neler olduğu, nasıl davranılması gerektiği ve hizmet kalitesi 
üzerine konușuldu. 



Little Caesars, Bağımsızlık 
Kutlamaları’ndaydı
Amerika Birleșik Devletleri’nin Bağımsızlık Günü olan 4 
Temmuz kutlamaları sebebiyle, İstanbul ABD Konsolosluğu’nda 
verilen davette, diğer Amerikan firmalarının yanı sıra Little Cae-
sars Pizza da yerini aldı. Temmuz ayının ilk gününde gerçekleș-
tirilen etkinlikte açtığı stantta, davete katılan misafirlere pizza 
ikram eden LC, tüm katılımcılardan yoğun ilgi gördü. 

Yoma Restaurant’tan 
kraliçelere layık hizmet
Antalya’da bir otelde konaklayan  Fas Kralı altıncı Muhammet’in 
kız kardeși Prenses Lalla Hasna, Fas Kralı Muhammet'in eși 
Lalla Salma'yı ağırlamak için Çelebi Marina – Antalya içerisin-
de yer alan Çelebi Gıda Grubu’na ait Yoma Restaurant&Bar’ı 
tercih etti. 13 Temmuz akșamı Yoma lezzetlerine ve misafir-
perverliğine konuk olan misafirlere, restorana gelișlerinde beș 
araçlık bir koruma ekibi eșlik etti. Yoma’nın yemeklerindeki o 
eșsiz lezzetten memnun olan Fas Kraliçesi Lalla Salma ve Fas 
Prensesi Lalla Hasna, tüm ekibe teșekkürlerini ileterek resto-
randan ayrıldı.s

ÇHS Kargo Direktörlüğü, 
Lojistik Zirvesi’ndeydi 
Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araștırma Kulübü’nün, bu 
sene dördüncü kez düzenlediği Lojistik Zirvesi, üniversitenin 
İbrahim Bodur Oditoryumu’nda gerçekleștirildi. Bu seneki ana 
teması “Lojistikte Yeni Uygulamalar” olan zirveye, Boğaziçi 
Üniversitesi’nin yanı sıra diğer üniversitelerden de pek çok öğ-
renci katıldı. Hava, kara ve deniz lojistiği olarak 3 ana dalda 
ele alınan Lojistikte Yeni Uygulamalar konusunda, hava lojistiği 
bölümünde Çelebi Hava Servisi’ni temsilen Kargo Direktörlü-
ğü Lojistik Müdürü Serkan İnanç yaklașık bir saat süren bir su-
num yaptı. Türkiye'de kara ve deniz lojistiğiyle kıyaslandığında 
hakkında daha az bilgiye sahip olunan hava kargo sektörünü, 
Lojistik Zirvesi’ne katılan öğrencilere daha yakından tanıtan 
ÇHS Kargo Direktörlüğü, katılımcılara bu konuda farklı bir ba-
kıș açısı getirdiği inancıyla zirveden ayrıldı.

Lufthansa’dan 
‘Hizmet Mükemmelliği’ eğitimi
Lufthansa Havayolları, ‘Service Excellence’ (Hiz-
met Mükemmelliği) adı altında iki gün süren bir eğitim 
gerçekleștirdi. Tüm çalıșanların katıldığı eğitimde, Çe-
lebi Hava Servisi tahsisli Lufthansa personeli ile Yolcu 
Hizmetleri Müdür ve Müdür Yardımcıları ve șefl er de 
yer aldı. Eğitimin amacını açıklayan LH Kalite Müdürü, 
Hizmet Mükemmelliği’nin, aslında 2004 yılı sonlarında 
kabin içerisinde bașlayan bir girișim olduğunu belirt-
ti. Kalite Müdürü, “Bu eğitimin amacı, özverili Çelebi 
personeli ile birlikte tüm Luftansa Havayolları çalıșan-
larının Hizmet Mükemmelliği’nin felsefesine hakim 
olması ve Lufthansa’nın beș hizmet vaadini her gün 
nasıl yașatacaklarına dair kendi fikirlerini olușturması” 
açıklamasında bulundu.
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Çelebi Marina’dan, 
Kayıtsız 3’e özel karşılama
Temmuz 2006’da İzmir Limanı'ndan Dünya Turu'na çıkan, 
7.30 metrelik Kayıtsız 3 adlı Türk bayraklı yelkenli tekne, üç yıl 
süren yolculuğunu Çelebi Marina-Antalya'dan yurda giriș ya-
parak sonlandırdı. 
Basının yoğun ilgi gösterdiği karșılama töreni, Çelebi Marina ve 
Antalya Yelken Kulübü (AYK) tarafından organize edildi. Kayıt-
sız 3 adlı tekne, 30 Mayıs saat 14.00’te Antalya Körfezi'ne giriș 
yaptı. Çelebi botu tarafından Lara açığında karșılanan tekneye 
Çelebi Marina-Antalya bayrağı takdim edildi. Marinada ger-
çekleștirilen anlamlı karșılama törenine ilișkin haber ve görün-
tüler, televizyonda ve gazetelerde geniș yer buldu. Bu dünya 
turunun diğer turlara kıyasla önemi; Sadun Boro ile bașlayan 
tekneyle dünya turu geçmișimizde, bugüne kadar dünya turu 
yapanlardan daha küçük boyda bir tekneyle ve ikinci bir kiși 
olmaksızın yapılmıș olması. 

Çelebi Hava 
Servisi, bir kez daha 
İstanbulCup’ın 
hizmet sponsoru
Uluslararası Bayanlar Tenis 
Turnuvası WTA IstanbulCup’ın, 
son 3 yıldır hizmet destek spon-
soru olan Çelebi Hava Servisi, 
2009’da da bu geleneği bozma-
dı. 25 Temmuz–2 Ağustos tarih-
leri arasında gerçekleștirilen tur-
nuvanın destek sponsorluğunu 
üstlenen ÇHS İstanbul İstasyo-
nu, isim ve uçuș detayları önce-
den tarafına bildirilmiș olan tüm 
sporcuların Türkiye’ye giriș ve çı-
kıșlarında karșılama ve uğurlama 

ișlemlerinde, kurduğu transfer masasıyla gerekli yönlendirme-
leri yaptı. Bu destek hizmetin karșılığında, Çelebi’ye müsabaka 
alanında ve organizasyon tesisinde logo ve amblem teșhiri ile 
basılı materyallerde marka teșhiri hakkı verildi.
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Çe-Tur Çelebi Turizm, 
EFQM Temel Eğitimleri’ni 
tamamladı
Türkiye Kalite Derne-
ği (KalDer) ortak çalıș-
malarına devam eden 
Çe-Tur Çelebi Turizm, 
Genel Müdürlük yöneti-
cileri ve yönetici adayları 
ile istasyon yöneticileri-
nin katıldığı EFQM Kalite 
Yönetim Sistemi Temel 
Eğitimleri’ni tamamladı. 
Eğitimlerin ardından, sis-
temin Çe-Tur ișleyișine entegrasyon süreci de bașla-
mıș oldu. Çalıșanların gelișimine ve hizmet kalitesinin 
artırılmasına imkan veren bu süreç, Çe-Tur’un servis 
sağladığı sektörde sahip olduğu öncü konumunu da 
sağlamlaștırdı. Farklı tarihlerde, bölümler halinde ger-
çekleștirilen eğitimlerin sonuncusu Novotel’de yapıldı. 
Mükemmellik Yolculuğu’na çıktığı ilk günden beri, ge-
rekli süreçleri hızla tamamlayan Çe-Tur Çelebi Turizm’in 
gelecek hedefi, ödül bașvurusu yaparak Kasım 2009’da 
Mükemmellikte Kararlılık Sertifikası’nı almak.

İsa Engin, “Bir fikrim var!”a gönderdiği 
projesi ile ödül aldı
Çelebi Hava Servisi’nin 2008 Ağustos ayı itibariyle uygu-
lamaya geçen öneri sistemi “Bir fikrim var” için, tüm șirket 
çalıșanları tarafından gönderilen öneriler toplandı ve ilgili ku-
rullarca değerlendirildi. Yapılan fizibilite çalıșmaları sonrasın-
daki nihai değerlendirmede, ÇHS İstanbul İstasyonu Ramp 
Departmanı’nda ișçi-șoför olarak görev yapan İsa Engin’in 
“Çekerli konveyörlere ek yakıt deposu uygulanması” fikri uygu-
lanabilir bulunmuștu. Bu fikri ile gerek ÇHS yönetimini gerekse 
çalıșma arkadașlarını heyecanlandıran Engin’e ödülü, Genel 
Müdürlük toplantı odasında gerçekleștirilen bir törenle sunuldu. 
İsa Engin’e ödülünü veren Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü 
Samim Aydın’ın yanı sıra Operasyon Genel Müdür Yardımcısı 
Talha Göksel ve İstanbul İstasyon Bașmüdürü Murat Nursel de 
kendisini gönülden tebrik etti. 



Little Caesars’dan 
yeni bir reklam 
uygulaması
Little Caesars, 2009 yılı tem-
muz ayından itibaren LC Etiler ve Maslak restoranlarının 
outdoor reklam çalıșmaları ile özel sitelere yoğun bir 
șekilde girmeye bașladı. Çelebi Gıda Grubu, Etiler LC 
için toplamda 15 siteden olușan bir alana, Maslak LC 
içinse toplamda 35 siteden olușan bir alana, büyük ve 
yoldan geçenlerin rahatlıkla dikkatlerini çekebilecek ta-
belalar yaptırdı.  Çalıșma, bu bölgelerdeki mevcut satıș 
seviyesini yükseltmenin yanı sıra yeni müșterilere Little 
Caesars’ın muhteșem lezzetini tattırmayı hedefl iyor. 

Maslak restoranlarının

ÇHS İzmir İstasyonu’nda Ayın 
İstasyonu ve Excess Bagaj 
kutlama gecesi
Lufthansa Havayolları’nın uçtuğu 81 ülkedeki 207 desti-
nasyon arasından, yapılan uzun incelemeler sonucunda Ka-
sım 2008 – Ayın İstasyonu seçildiği haberini alan Çelebi Hava 
Servisi İzmir İstasyonu, operasyonda emeği geçen tüm İzmir 
Çelebi personeli, bu anlamlı bașarılarını Lufthansa İstasyon 
Müdürü ve ekibi ile birlikte eğlenceli bir kutlama yemeğiyle 
ödüllendirerek tatlandırdı. Aynı gece 2008 yılı istasyon “excess” 
hedefine ulașılması da ayrı bir kutlama sebebi oldu. Bașarıda 
en çok emeği geçen personelini çeșitli hediye çekleri ile ödül-
lendiren istasyon yönetimi, çalıșanlarına bir kez daha teșekkür 
ederek güzel yorumlarda bulundu. Excess ücretlerinde en çok 
gelir sağlayan personel Mine Șenyerli’yi, çalıșma arkadașları 
İdil Demir ve Özay Yaray takip etti. Șenyerli, Demir ve Yaray’ın 
ödüllerini takdim eden Lufthansa İzmir İstasyon Müdürü Engin 
Gürtanyel de kendilerini tebrik etti. 

Kayıp Bagaj personeline anlamlı bir 
yolcu teşekkür mektubu
Çelebi Hava Servisi İstanbul İstasyonu Kayıp Bagaj bölü-
münde görev yapan Pınar Aydın ve Arife Orhan adına, hizmet 
verilen yolculardan biri tarafından gönderilen anlamlı teșekkür 
mektubu, İstasyon Bașmüdürü Murat Nursel tarafından ilgili 
personele takdim edildi. Alınan bu gurur verici mektup dolayısıy-
la çalıșanlarını gönülden tebrik eden İstanbul İstasyonu yöneti-
mi, bașarılarının devamı diledi. İsmail Ezek isimli yolcudan gelen 
mektupta șu ifadeler yer alıyor: 
 “Geçen hafta fuar sebebiyle Amsterdam'a gittik ve Hollanda 
Havayolları ile İstanbul'a döndük. Aradan 4-5 gün geçti ki ișye-
rime bir telefon geldi. Arayan hanımefendi Çelebi Kayıp Bagaj 
bölümünde çalıștığını ve kayıp bagaj ofisinde bana ait olduğunu 
düșündüğü bir bagaj kaldığını belirtti. Nerden bu kanıya vardığını 
sorduğumda ise ‘Siyah bir kılıfa sarılmıș uzun bir parça var ve kı-
lıfın kenarında șirket logosu dikkatimi çekti. İnternetten araștırıp 
bu numaraya ulaștım’ dedi. Sonradan aklıma geldi ki fuar mal-
zemelerimizin arasında tanıtım için birkaç stant malzemesi vardı. 
Onlardan birini almayı unutmușuz. Neyse ki adresime ulaștı.
Benim burada dikkat çekmek istediğim; İȘ AHLAKI! Siyah bir 
kılıfın sadece alt tarafında, belli belirsiz bir șirket logosunu araș-
tırıp, internetten bulup, daha sonra bana ulașarak bu çabayı 
gösteren ve profesyonellikten bașka bir tanımı olmayan bu tavrı 
kutlarım. İsminin Pınar Aydın olduğunu öğrendiğim personelini-
ze teșekkür eder, bașarılarının devamını dilerim. Geçen sene de 
Çelebi'nin hizmet verdiği bir havayolundan bagajım çıkmamıștı 
ve adresime kadar gönderimi sağlanmıștı. O zaman da Arife 
Hanım son derece ilgili bir biçimde bana yardımcı olmuștu. An-
lıyorum ki Çelebi, personelini seçerken iletișim ve müșteri mem-
nuniyeti kriterlerini ön planda tutuyor.” 

Antalya Arby’s’in 
puzzle talihlisi 
ödülüne 
kavuştu
Antalya Migros Alıșveriș 
Merkezi’nin puzzle talihli-
si, ödülünü Antalya Arby’s 
Restoran Vardiya Müdürü 
Tuncay Gültekin’in elinden 
aldı. Migros AVM’nin her ayın ilk cumartesi 
günü Posta ve Milliyet gazetelerinin ekinde yayınladı-
ğı puzzle yarıșmasında her ay AVM’deki bir mağaza/
restoranın fotoğrafı yayınlanıyor. Yarıșmanın talihlisi 
olan Döne Uysal da gazetede yayınlanan, Arby’s’e 
ait puzzle’ı kesip doğru șekilde bir araya getirerek 
restorandan verilen 50 TL’lik hediye çekini almaya 
hak kazandı. Döne Uysal’ın șehir dıșında olması se-
bebiyle hediye kupon ödülünü, emekli polis olan eși 
Mehmet Uysal aldı. 
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Çelebi, Kurumsal 
Film Festivali’nde
Geçen yıl üç dalda katıldığı 
Kurumsal Film Festivali (CFF) 
2009’dan, En İyi Film ve En 
İyi Erkek Oyuncu dallarında 
iki büyük ödülle dönen Çelebi 
Holding’in gönüllü sinemacıları, 
bu yıl dördüncüsü gerçeklești-
rilecek festivale katılma kararı 
aldı. CFF’e, “İș’te Reklam” ve 
“İș’te İletișim” kategorilerin-
de katılacak proje ekibi Sütlü 

Kahve, eski ve yeni üyeleriyle tekrar bir araya gelerek çalıș-
malarına bașladı. 2009 yılı Çelebi CFF Film Ekibi’nin oluștu-
rulması ile projeye hızlı bir giriș yapan Sütlü Kahve üyeleri, 
festivalin organizatörü olan Patika Yapım yetkililerinden ilk 
eğitimlerini 29 Haziran’da Evkur ofis eğitim salonunda aldı. 

Çelebi Ground Handling Hungary, 
Károly Kollár’ı ödüllendirdi
British Airways’in BA 869 sefer sayılı uçușuna yer 
hizmetleri sunulduğu sırada, Çelebi Hava Servisi’nin 
Macaristan’daki șirketi Celebi Ground Handling 
Hungary’nin (CGHH) araçlarından birinde bir arıza 
meydana geldi. Alçalmak yerine sürekli yükselmeye 
bașlayan loader’ın platformu, CGHH’nin tecrübeli 
ekibinden Károly Kollár’ın hemen dikkatini çekti. GSE 
șoförünün anında müdahale ederek aracı durdurması, 
olușabilecek herhangi bir kaza ya da hasarın önüne 
geçilmesini sağladı. Károly Kollár’ın örnek davranıșı, 
CGHH tarafından ödüllendirildi. 

Çelebi Hava Servisi’nde “Kalite Algısı”
Son yıllarda özellikle iș dünyasında ön plana çıkan “kalite” 
kavramı, sosyal bilim araștırmalarında da yerini sıklıkla almaya 
bașladı. Bu araștırmalardan biri de tez çalıșması olarak ÇHS 
Kalite Uzmanı Ulaș Menkü tarafından Çelebi Hava Servisi’nde 
gerçekleștirildi. Konu, haziran ayında TÖSHİD’e yapılan su-
numda da yer buldu. Çalıșmanın temel amacı, iș dünyasında 
varolan “kalite” kavramının, Çelebi çalıșanları tarafından nasıl 
algılandığını ve nasıl yapılandırıldığını ortaya koymaktı. Çalıș-
masını anlatan Menkü: “Bir kurulușun, yüksek standartlarda 
ürün yaratabilmesinin temel șartı, kaliteyi baz alan bir “kalite 
yönetim sisteminin” olmasıdır. Kalitenin șirket çalıșanlarınca 
doğru algılanması, içselleștirilmesi gerekmektedir” diyor.

Çe-Tur Çelebi Turizm çalışanlarına 
yangın söndürme eğitimi
Çe-Tur Çelebi Turizm Genel Müdürlük yöneticileri ve per-
soneli ile ATA İstasyonu çalıșanlarından olușan toplam 50 ki-
șilik bir ekibin katıldığı Yangın Söndürme Eğitimi, 6 Haziran’da 
yapıldı. Hassa Yangın Söndürme Cihazları tarafından verilen 
eğitim, teorik bilgiler ve pratik alan olmak üzere iki ana bölüm 
altında gerçekleștirildi. Çe-Tur Çelebi Turizm çalıșanları özellikle 
Evkur Merkez ofis önünde verilen pratik eğitimin büyük fayda-
sını gördüklerini dile getirdiler. Çe-Tur yönetimi bu tür eğitimle-
rin belirli zaman aralıklarında tekrarlanacağını ifade etti. 

Little Caesars’dan özel kampanya
Bu yıl 50. Kuruluș Yıldönümü’nü kutlamanın mutluluğunu 
yașayan Little Caesars, kurumlarla anlașmalı özel menü uy-
gulamalarına ağırlık verdi. Back-up ile yeni bir çalıșma bașla-
tan Çelebi Gıda Grubu’nun enfes pizza lezzeti LC, Back-up 
müșterilerine özel ekonomik menüler hazırladı. Sadece üye-
lerin yararlanabileceği bu kampanyaya ilișkin olarak, Back-up 
tarafından bir e-posta çalıșması gerçekleștirildi ve kampanya-
dan tüm üyelerin haberdar olması sağlandı. Kampanya kapsa-
mında siparișler, LC restoranlarına doğrudan değil, Back-up 
operatörleri aracılığıyla verilebilecek. Operatörler de aldıkları si-
parișleri telefonla Little Caesars’a iletecek. Kampanyaya dahil 
iki menünün de fiyatı 9.90 TL olarak belirlendi. 
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Sinema, 
tiyatro, 
televizyon, 
radyo programı... 
Her mecrada oyuncu
kimliğiyle karșımıza çıkan
bir isim Zafer Algöz.
Mesleği dıșında iki tutkusu var: 
Sivil havacılık ve futbol. 
Hal böyle olunca, 
sohbet de daldan dala atlıyor... 
Devlet Tiyatrosu’nun 
yeni dönem programından 
mahalle maçı yapan 
Nihat Kahveci’ye 
geçmek, an meselesi!



Aileler genellikle çocuklarının sanatçı değil, asker 
olmasını ister. Sizde bu süreç tam tersine ișlemiș...
Tiyatroya ortaokul yıllarında bașladım. Yeteneğim olduğunu 
bilmiyordum. Pilot olmayı kafama koymuștum. “Uçak kullan-
mak istiyorum” diyordum ama bu, erkek çocuklarının savaș 
uçağı kullanma merakından farklıydı. İdealim, yolcu uçağı 
kullanan bir pilot olmaktı. O yıllarda bunun yolu askeri pilot-
luktan geçiyordu. O aralar bir F104 düștü ve bir pilot șehit 
oldu. Ailem pilot olmamdan endișeleniyordu. “Aman oğlum, 
sen tiyatrocu ol” diye beni yönlendirdiler. Öğretmenlerim de 
teșvik etti ve daha çocukken Devlet Tiyatrosu sahnesine çık-
tım. Yalın Tolga, Tardu Flordun’un babası Macit Flordun gibi 
olağanüstü oyuncularla çalıșma șansım oldu.

Peki ama tiyatroculuk bir mesleğe nasıl dönüștü, 
sizin için?
Böyle insanlarla tanıșarak kendimi geliștirince bu iși pro-
fesyonel olarak yapmaya karar verdim. Ankara Devlet 
Konservatuvarı’nın parasız yatılı okulunu kazandım. Parasız 
yatılı olmak benim için önemliydi çünkü iki kardeșimi daha 
okutmak babam için ağır bir yük oluyordu. Daha sonra Dev-
let Tiyatrosu’nda oyunculuğa bașladım.

Sivil havacılık ilginiz devam etti mi?
İlerleyen yıllarda havacılık merakımı tatmin etmek için simü-
latöre dadandım. Bir dönem saatlerce simülatör bașında 
zaman geçirdiğimi bilirim. Ev, havaalanı gibiydi. Anonslar 
falan... 

Bindiğiniz uçakta bir gün bir problem olsa...
Boeing 737 ya da Airbus serisindeki bir uçakta șöyle bir 
anons olsa: “Kaptan pilot ve yardımcısı uçağı kullanamaya-
cak durumda. Bu uçağı indirebilecek bir yolcumuz var mı?” 
O kiși ben olabilirim! Uçuș rotalarını da biliyorum artık. Simü-
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latörde, normalde uçtuğum koordinatlarda uçuyorum. 
İnsanlarda genelde küçük de olsa bir uçuș korkusu olur. Bu 
bende hiç olmadı. Uçağa her binișimde, kendim kullanıyor-
mușum gibi hayal ediyorum. Konsantre olup kaptan pilotun 
yerine kendimi koyuyorum. Sesi duyuyorum ve iniș takımla-
rını açtı iște diyorum. 

Türk sinemasına çok önemli katkılarınız var. Sektör 
de son yıllarda harcanan emeklerin karșılığını almaya 
bașladı. Türk sinemasının Amerikan sinemasını gișe-
de yendiğini görüyoruz. Bu, nasıl oldu?
Sinema sektöründen çok farklı ürünler çıkmaya bașladı. 
Yeșilçam’dan artık sinema çıkmaz dendiği yıllarda, “Eșkıya” 
filmiyle bașlayan bir süreç bu. Oyunculuğundan müziklerine 
müthiș bir filmdi. Üstelik bu film, o müthiș bașarıyı çok az sa-
yıda kopyayla yakaladı. Bugün 500 kopyayla vizyona girmiș 
olsa,  belki de 10 milyon seyirci toplardı.
Ayrıca, televizyonda insanların ilgisini çeken konuların sine-
ma filmlerinin çekilmesi de bașarılı bir yaklașım. Bu yaz 30-
35 yeni Türk filmi çekildiğini biliyorum.

Bunlardan biri de, sizin de rol aldığınız Yahși Batı. Na-
sıl bir film çekiliyor?
Cem Yılmaz’ın hikayesini Ömer Faruk Sorak çekiyor. Filmde 
Cem Yılmaz, Ozan Güven, Demet Evgar, Uğur Özkan, İștar 



Gökseven gibi oyuncuların yanı sıra pırıl pırıl genç oyuncular 
da rol alıyor. Türkiye’de 40 yıl aradan sonra yapılan ilk wes-
tern filmi. Oysa ki Ediz Hun’dan Yılmaz Köksal’a pek çok 
oyuncunun kovboy filmi var. Film, iki Türk’ün yeni dünyaya 
gidișiyle bașlayan bir serüveni anlatıyor. Müthiș bir film ola-
cak. Cem Yılmaz espri anlayıșıyla, terbiyeli zekasıyla ve do-
nanımıyla harika bir insan; onunla çalıșmaktan çok mutlu 
oluyorum. A.R.O.G.’da da birlikte çalıșmıștık. Filmden önce 
neyi anlattıysa, hepsini sinemada gerçekleștirmeyi bașardı. 
Cem’in aklında hep birkaç öykü daha vardır aslında. O bir 
filmi çekerken bir sonraki filmin senaryosunu da iki saatlik 
bir yemek arasında, oynayarak anlatır. Yahși Batı’yı da böyle 
anlatmıștı. 

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Yıldız karakteri-
ni canlandırıyorsunuz ve izleyici sizi hem çok seviyor 
hem de öldürmek istiyor! İnternet sitesinden takip et-
tiğimiz kadarıyla aylardır bu yönde baskı yapıyorlar... 
Bu size ne hissettiriyor?
Türk seyircisi kötü karakterleri seviyor. “Adam ne güzel kalleși 
oynuyor” derler. Bunun keyifl i ve zor yanları var tabii. 

Neler olacağını bilmiyoruz, sette öğreniyoruz. Orada ölür-
sem bașka bir diziye gider miyim, emin değilim. İnsan seçim 
yaparken dikkat etmek zorunda hissediyor kendini. Sade-
ce para kazanmak için ya da ekranda görünmek için hiçbir 
özelliği olmayan bir dizide yer almak bana göre değil. Aynı 
saatte farklı kanallarda farklı rollerde görünmek oyuncuya za-
rar verir diye düșünüyorum. 

Hem tiyatroda hem de sinemada üretmeye devam 
ediyorsunuz. Sinema oyunculuğu ve tiyatro oyunculu-
ğu arasındaki en önemli fark nedir size göre?
Sinema, sahneleri parçalayarak, montajlama sanatıyla bir 
serüven yaratır. Bu, bir yönetmen becerisidir. Tiyatro ise fut-
bola benzer. Kolektif olarak yapılır. Tüm takım oyuncuları çok 
bașarılıysa süper bir takım ortaya çıkar ve teknik direktör de 
dıșarıdan hayranlıkla izler, küçük ikazlarda bulunur. 

Tiyatro rejisiyle futbol teknik direktörlüğü birbirine ben-
ziyor yani... Bu benzerlik oyuncular için de geçerli mi? 
Kesinlikle... Oyuncu kaliteniz vasatsa, istediğiniz gibi futbol 
da oynatamazsınız, tiyatro da...  Bazı tiyatro oyunların-
da bir ya da iki “oyun kurucu” olur. Bunlar oyuna 
çok iyi bașlar, rol arkadașlarını o havaya sokarak 
seyirciyi yakalarsa, oyun ayağa kalkar. İzleyen-
ler de ayakta alkıșlar. İyi futbolcular da böyle. 
Seyrettiğimizde haz duyuyoruz. Maç bitince 
ya da oyundan çıkarlarken ayakta alkıșlıyo-
ruz... Sonra, her ikisinde de torpil olmaz. 

Tiyatroda yeni projeleriniz var mı?
Devlet Tiyatrosu, yeni sezonu yeni yerli 
oyunlarla açma kararı aldı. İkinci dönem-
de de hem yerli hem de yabancı oyun-
lar sahnelenecek. Biz de ocak ayına bir 
proje hazırladık. 

Futbola ilginizi geçmiș röportajlarınızdan biliyoruz. 
Futbol neler ifade ediyor sizin için? 
Müthiș bir heyecan. Estetik olarak hızlı ve akıllı oynanan fut-
bolu seviyorum. İngiliz futbolu beni çok etkiliyor. Çok mert ve 
dürüstçe oynuyorlar. Șampiyonluğa oynayan Chelsea, küme 
düșmesi garantilenmiș bir takıma yenilebiliyor ve seyirci raki-
bi ayakta alkıșlayabiliyor. Kimsenin aklına “teșvik primi” gel-
miyor. Ayrıca Asya ve Afrika futbolunu da izliyorum. Kolasına 
oynanan bir maçı bile seyrederim. Yeter ki bir iddiası olsun, 
kıran kırana gitsin. Oyuncu olarak da futbolla ilgilendim. Bur-
saspor genç takımında iyi bir defans oyuncusuydum. Hâlâ 
da arkadașlarımla Fulya Stadı’nda oynuyoruz. O maçları çı-
karabilmek için de hafta içi antrenman yapıyorum!

Sıkı bir Beșiktașlısınız. Nihat Kahveci’nin takıma dön-
mesini nasıl karșılıyorsunuz?
Nihat Kahveci’yi tesadüfen, oyuncu olmadan önce görmüș-
tüm. Șenlikköy’de bir sahada arkadașlarıyla futbol oynuyor-
du. Halamın oğluyla kenardan seyrederken dikkatimizi çekti. 
Koștuğunda, yerden ayaklarının sesi geliyordu. Çocuklar, 
Beșiktaș’ın altyapısında oynadığını söylediler. Günde üç maç 
yapıyormuș! Semt takımında falan... Yabancı transferler çok 
konușuluyor ama İspanya gibi dünyanın sayılı liglerinden bi-
rinde 5 yılda 80 gol atmıș, Real Madrid’i, Barcelona’yı boș 
geçmeyen bir futbolcu olan Nihat’ın transferi, hak ettiği ka-
dar önemsenmiyor!
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Akdeniz’in coşkusu...

Barcelona
“Burası İspanya değil, Barcelona.” Șehri dolașırken birçok kișinin üstünde bu sözlerin yazılı 
olduğu tișörtler görüyorsunuz. Katalanlar Barcelona’nın bir șehir değil, bir ülke olduğuna 

inanıyorlar. Bu șehir, tutkusunu ve coșkusunu tüm dünyaya deliliğin penceresinden bakan 
mimarisi ve yeșil sahadaki futbolcularıyla hissettiriyor. Barcelona klasik İspanyol çizgisinin zil, 

șal ve gül üçlemesinden çok uzakta bir șehir. 



���Beyoğlu’nun can damarı İstiklal Caddesi’nin hayhuyu-
nu, düzensizlikle mukadder düzenini, dar sokaklarını, so-
kaklara yayılmıș kafelerini, kafelerindeki sıcaklığı, entelek-
tüelliği, bohemliği ve hareketliliği sevenler! Barcelona sizin 
için inșa edilmiș... Barcelona kafeleri, müzeleri, alıșveriș 
merkezleri, sokak müzisyenleri ve akrobatlarıy-
la İstiklal kadar hareketli... Yürümeyi sevenler 
için șehrin tüm sokakları fl amenkodan resme 
çeșitli sürprizler barındırıyor. Bu șehir, bilmediği 
bir șehirde kaybolmanın dayanılmaz hafifl iğini 
yașamak isteyenlere tüm nimetlerini sunmaya 
hazır. Macerayı sevmeyenler, șehri günlük 20 

Euro’ya bir otobüsün tepesinden, rehberlik hizmeti eșliğin-
de gezebilirler.

Sonsuz mimari 
Șehrin merkezi, turistlerin șehirdeki belki de ilk uğrak yeri La 

Sagrada Familia; Gaudi’nin yapmaya 1882’de 
bașladığı, Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret edip 
peri bacalarını görüp esinlenerek yaptığı söyle-
nen katedral. Gaudi’nin herhangi bir çizime veya 
plana bağlı olmaksızın, aklındaki planla inșa ettiği 
katedral, öldüğünde yapım tekniğini de berabe-
rinde götürdüğü için yarım kalmıș. Bu efsaneleș-

Casa Mila Park GuellLa Sagrada Familia
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miș yapı, șehrin simgesi olmuș. Bitmiș hali bu kadar turist 
toplamayacağı için bir türlü bitirilmediği söylentisi kulaktan 
kulağa yayılsa da, șehrin her yerinden görülebilecek bü-
yüklüğü, en büyüğü 170 m. yükseklikteki asimetrik kuleleri, 
çile duvarı ve balçık rengiyle yalnızca Hıristiyan dünyası için 
değil tüm insanlık için oldukça önemli gotik bir yapı “Kutsal 
Aile” katedrali. Doğuș, ihtișam ve tutku adlı üç cephesi bu-
lunan katedralin tam on sekiz kulesi var. Șehrin kuzeyinde-
ki bu en önemli yapıyı gezdikten sonra güneye indiğinizde 
Barcelona’nın en ünlü yerlerinden biri olan Katalan Meydanı 
karșılıyor sizi. La Rambla Caddesi’nin bașlangıcı da hemen 
burada, limana yaklașık 1 km uzaklıkta. Yaratıcılığı kıșkırtan 
ve özgürlük hissi veren bu kentin en hareketli yeri La Ramb-
la. Trafiğe kısmen kapalı, yürüme alanı yolun ortasında olan, 
tarihi mozaiklere basarak yürüdüğünüz, alabildiğine geniș 
ve kalabalık bir cadde. İki tarafı da restoranlar, kafeler ve 
çeșit çeșit dükkanlarla dolu. Yürüme yolunda çiçekçiler, 
hediyelik eșya tezgahları, canlı heykeller, sokak ressamları, 
müzisyenler, dansçılar, kılıçlı zincirli gösteri yapan akrobasi 
ustaları... Hepsi, karnaval varmıșçasına bir araya gelmișler 
burada. Turistlerin en büyük zevki bu caddede bir așağı 
bir yukarı yürümek. Semt pazarlarına düșkün olanları ise 
Barcelona’nın en büyük kapalı pazarı olan, La Rambla yolu 
üzerindeki La Boqueria ağırlıyor. Yöresel sebze ve meyveler, 
deniz ürünleri, satıșlarını artırmak için çığırtkanlık yapan pa-
zarcılar, pazarcılarla fotoğraf çektiren turistler. Tam bir cüm-
büș. La Rambla’nın ara sokakları ise heykel ve süslemelerle 
nakıș gibi ișlenmiș binalar ve küçük, șirin dükkanlarla dolu. 
Bu sokaklara dalarsanız bademli tatlılar satan bir pastane 
bulmadan çıkmayın. 

Lezzet dolu siestalar
Acıktığınızı hissediyorsunuz, değil mi? Limanda ya da La 
Rambla’da bir tapas bara girip her zevke hitap eden çeșit 
çeșit mezelerle ya da deniz ürünleriyle yapılan bir tür pilav 
olan paella’yla İspanyol yemek kültürünün tadını çıkarabilir-
siniz. Yemekler aslında bize çok da yabancı değil, malum 
Akdeniz kültürü. Zeytinyağlılar, çeșit çeșit balık yemekleri...  
Tapas; zeytinyağı, peynir, patates, jambon, sosis, balık ve 
sebze gibi malzemelerle hazırlanan bir tür salata ve İspan-
yolların geleneksel mezesi. Bir de Tortilla var tabii. Yani pa-
tatesli omlet. Yemekler hafif ve fazla pahalı değil. Bu arada 
yemeğinizi yalnız yemek istemiyorsanız 14.00’ten önce se-
çiminizi yapmalısınız. Zira öğle yemeğinden sonra șehirde 

Akvaryum

Kristof Kolomb Heykeli

Paella



hayat birkaç saatliğine “siesta” yapıyor, yani duruyor. Ye-
mek yerleri dıșında tüm dükkanlar kapalı, sokaklar boș...
La Rambla’ya gelmișken El Corte Ingles’de alıșveriș yap-
madan ve kentin koynundaki kumsalda denize girmeden 
olmaz. Sualtı meraklıları içinse Aquarium var. Devasa bir 
havuzun içinden geçen șeffaf yolda yürüyerek Akdeniz’deki 
binbir türlü sualtı canlısını izleyebilirsiniz. Yerin altında değil 
de metrelerce üstünde olup șehri kușbakıșı izlemek iste-
yenler ise 213 m yükseklikteki Montjuic Tepesi’nde alıyorlar 
soluğu. Yürüyerek yorulmak istemeyenler teleferikle de çı-
kabiliyorlar. Barcelona’yı tepeden izlemenin sarhoșluğunu 
atıp dinlenmek isteyenler Park Guell’de, șehre A’dan Z’ye 
damgasını vuran Gaudi’nin tasarladığı dünyanın en büyük 
ve en ergonomik olduğu iddia edilen banklarında oturabi-
liyorlar. Gaudi’nin evi de bu parkın içinde. Dinlenip parkta 
gezinmeye bașlayınca Gaudi’nin șekere benzeyen bina-
larını ve rengarenk seramiklerle süsleyerek yaptığı hayvan 
heykellerini göreceksiniz. Duvarlar, banklar, sütunlar her yer 
mozaiklerle bezeli. 

Limanlarda eğlence
İki milyon nüfusu olan bu kentte bir günü bitirdiniz. Emin 
olun, Barcelona sokaklarında gece, gündüz gördüğünüz-
den çok daha fazla insan göreceksiniz. Karanlık çökünce li-
manlara doğru, adeta akıyor, Barcelonalılar. Mare Magnum 
ve Olimpiyat Köyü Limanı underground kulüpler ve barlarla 
dolu. Oldukça geç saatlerde eğlenmeye gidiyor Katalan-
lar. Ve eğlence gerçekten durmaksızın, gün ıșıyana kadar 
sürüyor. Burası İspanya’nın diğer șehirleri gibi ziller, güller 
ve șallar kenti değil, ancak buraya kadar gelip fl amenko 
izlemeden dönmek olmaz değil mi? Șehir merkezinde fl a-
menko izleyebileceğiniz birçok gece kulübü var. Aslında 
Barcelona tam bir eğlence șehri, kentin neresine giderseniz 
gidin eğlenebileceğiniz mekanlar mevcut. 
Kültür, sanat, deniz, güneș, eğlence ve futbol. İstediğiniz 
her șeyi lezzetli bir Akdeniz yemiși gibi avucunuza bırakı-
yor bu șehir. Denizle iç içe olan kentin Dali’nin, Miro’nun 
ve Picasso’nun adımladığı sokaklarında yürümek için, 
Akdeniz’le yeniden doğmak için, Barcelona! 

Rakipsiz bir 
boğa: 
Barça!
Kendisinden daha 
çok spor kulübüy-
le gündemde olan 
Barcelona’da fut-
bol için bulunanlar 

100.000 kişilik Nou Camp stadında, denk gelirse 
soluk soluğa bir Barcelona maçı izleyebilirler. Maç 
izlemek için biletlerinizi en az iki gün öncesinden 
almanız gerekiyor. Yoksa yer bulmanız çok zor. İs-
panya tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezonda, Avrupa 
Şampiyonlar Ligi Kupası, İspanya Kral Kupası ve 
İspanya Lig Kupası’nı bir sezonda almayı başaran 
“Barça” nın coşku dolu futbol resitalini izlemek, her 
futbolsever için unutulmaz bir deneyim.  
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Picasso mavisini 
görmek için...
Barcelona’daki Museu de Picasso, ünlü ressamın 
eserlerini bizzat bağıșlaması sonucu dünyanın en zen-
gin, 2 bin 500 parçalık Picasso koleksiyonuna sahip. 
Picasso’nun öğrenciliği sayılan “mavi dönem”ini gör-
mek isteyenlerle dolup tașıyor. Pek bilinmez, ölümün-
den sonra karısına bağıșladığı seramik çalıșmaları ve 
yaptığı heykeller de bu müzede sergileniyor.  

La Rambla Caddesi’nde çalgıcılar
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üstbaslik

başlık
spot spot spot

Bir eski zaman devrimi:

Renkli TVRenkli TV

Küçük Ev’in Lora’sıyla ağlayıp, Dallas’ın Ceyar’ına kızıyor, Bill Cosby ile gülüp, Kara Șimșek’le 
maceradan maceraya koșuyorduk. Rengârenk bir dünya ve hayaller verdi renkli TV bize. 

Her șey ne kadar da farklı görünüyordu bu küçücük kutuda. 
Ailemizin en önemli ferdi gibi salonumuzun bașköșesine kuruldu. Ve ne gariptir ki 

dünyaya artık onun gözleriyle bakmamıza rağmen kendimizi gittikçe daha özgür hissediyorduk.



���ABD’nin Indiana eyaletinin Bloomington șehrinde bulu-
nan Radio Corporation of America (RCA)’ya ait fabrikada ilk 
renkli TV üretildiğinde, tarih 25 Mart 1954’tü. Dwight Eisen-
hower Amerika Bașkanı olmuș, İstanbul Boğazı donmuș,  
DP (Demokrat Parti) yayın yoluyla suç ișleyenlere ağır ceza-
lar getiren yeni Basın Kanunu’nu meclisten geçirmiș, Türk 
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Grup eleme maçında 
İspanya’yı 1-0 yenerek finallere kalmaya hak kazanmıștı. Bu 
tarihî olayların yașandığı günlerde ilk renkli TV’nin üretilmesi 
de tarihe geçecek bir olaydı kușkusuz. RCA’nın fabrikasın-
da çalıșan ișçiler, ürettikleri bu cihazın 1000 dolara kapıș 
kapıș satılacağını ve 13 yıl gibi bir sürede siyah-beyaz te-
levizyon satıșlarını geçeceğini 
o dönemin șartlarında tabii ki 
tahmin bile edemezlerdi. Bu, 
tam bir çılgınlıktı! İlk partide 
5 bin adet üretilen 33 ekran 
renkli TV satıșları üretimi kat-
layarak artırıyordu. Bu pahalı 
TV’lerden edinebilen zengin 
Amerikalılar, renkli program-
ların yayımlanacağı zamanı 
iple çekiyorlardı. RCA’nın 
ürün geliștirme uzmanları-
nın 1940’larda üzerinde ça-
lıșmaya bașladığı renkli TV, 
1960’ların ikinci yarısında evin 
bașköșesindeki hakimiyetini 
ilan etmiș ve algı dünyamıza 
hükmeden imparator olma yolunda ilerlemeye bașlamıștı. 
Amerikan CBS ve RCA’ya ait NBC yayın kurulușları renk-
li yayın denemeleri yapmaya bașlamıș, 1964’te ise NBC, 
haftada 40 saat renkli yayın yapacak teknolojiye ulașmıștı. 
Yalnızca 1967 yılında 5,5 milyon renkli TV satılmıștı. Bun-
dan altı yıl sonra ise Amerika’daki evlerin yarısından fazla-
sı televizyonu renkli ekrandan seyrediyordu. Renkli TV’nin 
ABD’de bașlayan renkli serüvenine İngiltere, Almanya ve 
Fransa 1967’de, düzenli renkli yayına geçerek katıldılar. 20. 
yy’ın en büyük ve en heyecan verici bulușu kabul edilen 
TV, bir de renkli hale gelince tüm dünyayı bașına toplayan 
uluslararası bir güç olmakta gecikmedi. Avustralya 1975’te, 
İtalya 1977’de renkli yayına geçti. 

Nuran Emren’in sesinden...
1980’lerde Avrupa yaklașık 20 yıldır bu renkli dünyada ken-
dini yeniden tanımlarken, Türkiye oldukça farklı bir gerçeklik 

“Televizyon en geç altı ay içinde piya-
sadan silinecektir. İnsanlar her akșam 
böyle bir kutuya bakıp, bașında otur-
mak isteyip de ne yapacaklar? 
Canları çok sıkılır.” 
Daryik F. Zanuck, 20th Century Fox’un 
Bașkanı - 1944
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içindeydi. Almanya renkli yayına geçtiği için artık kullanma-
dığı, siyah-beyaz teknolojiye ait stüdyo sistemlerini TRT’ye 
hibe etmiș, hatta Türkiye’ye teknikerler göndererek ücretsiz 
kurulumunu yapmıș ve böylece Türkiye’ye ihracat yapmak 
için gerekli izinleri kolayca almıștı. Bizim de bir televizyon 
kanalımız vardı artık: TRT. 1968 yılında Amerikalılar, bulun-
dukları kıtadan 19.000 km uzakta cereyan eden Vietnam 
Savașı’nı, televizyon sayesinde oturma odalarının koltukla-
rında renkli bir șekilde izlerken; çiçek çocuklarının așk, barıș 
ve özgürlük nidalarıyla dolu görüntüleri, renkli camla tüm 
dünyanın hafızasına kazınırken, TRT ilk siyah-beyaz dene-
me yayınını yaptı. 31 Ocak 1968’de, saat 19.30’da, Anka-
ra Stüdyoları’ndan spiker Nuran Emren’in yaptığı anonsla 
gerçekleșen yayın, çok değil, birkaç sene sonra tüm gün 

yapılabilir duruma geldi. Bazı evlerin salonlarını, Alman ITT 
Schaub Lorenz, Blaupunkt, Grundig markalı televizyonlar 
süslemeye bașladı. 

10 düğme, tek kanal
“Süslemeye bașladı” mecazi bir tabir değil. Günün yalnızca 
belirli saatlerinde yayın yapıldığı için önceleri çoğunlukla bir 
süs ve konu komșuya gösteriș aracı olarak kullanılan tele-
vizyon, o kadar “biblo” gibi görüldü ki, üzerine örtmek için 
dantel örtü bile ișlendi. Kullanma kılavuzlarında sanki “Ço-
cukların dokunması yasaktır” yazan TV’lerde, 1’den 10’a 
kadar kanal düğmesi vardı. Ancak bu durum, Türkiye’nin 
henüz yalnızca bir kanalı olduğu gerçeğini değiștirmiyordu. 
İlk canlı yayınını, 1971 yılında İzmir’de, Karșıyaka Spor Ku-



lübü ile İstanbulspor arasında oynanan futbol maçını naklen 
vererek gerçekleștiren TRT, ilk Türkçe dizi yayınını ise 1972 
yılında “Bedava Dünya Gezisi” adlı yabancı diziyi seslendi-
rerek yaptı. İlk bașlarda günün yalnızca belirli saatlerinde 
yapılan yayın, 1975 yılına gelindiğinde gece geç saatlere 
kadar sürüyordu. Sabah, Anıtkabir’de bayrak töreni görün-
tüsüyle açılan TRT saat 24.00’te İstiklal Marșı eșliğinde Türk 
bayrağının göndere çekilmesiyle kapanıyordu. İlk renkli ya-
yın ise uzun bir hazırlık döneminin ardından, 1976 yılında, 
gazetelerin günlerce verdiği haber ve duyurulardan sonra 
yapıldı. “İngiltere Kral Kupası” final maçı BBC’den alınan 
görüntülerle naklen verildi. Muradımıza ermiștik. Yayın ke-
sildiğinde ekrana gelen “Necefl i mașrapa”nın 
ne renk olduğu konusundaki merakımızı gide-
rebilecektik artık. Gazete haberleri ve radyo 
duyuruları olmasaydı sokaktaki halk pek de 
fark etmeyecekti ilk renkli yayını. Çünkü bir-
çok evde değil renkli, siyah-beyaz TV dahi 
yoktu. Siyah-beyaz yayınları seyretmek için 
yaptıkları gibi ilk renkli yayını izlemek için de 
TV’si olan akrabalarına veya komșularına 
toplandı insanlar. 

Çamașır makinesi mi, renkli TV mi?
Ve 1981 yılının Yılbașı gecesi. İnsanlar TV’si 
olan evlerde toplanmıș, aralarda “Saba, çok 
iyi televizyon” reklamlarının verildiği TRT’nin 
kendi yapımı olan ilk renkli yayında “Yılbașı 
Özel Programı”nı izlemek için heyecanla bek-
leșiyordu. Nesrin Topkapı ilk kez TV’ye çıkacak 
ve halk ilk kez bir dansçıyı gazinoya gitmeden, 
evinden izleyecekti. Nesrin Topkapı’nın TV’de 
raks etmesi o yılın en önemli olaylarından bi-
riydi. TRT 1981 yılında, önce kısmen 1984’te ise tamamen 
renkli yayına geçeceğini açıkladı. Haftada üç saat yapılan 
renkli yayın programları; Muppet Show, Siyah İnci, Dallas 
ve Flamingo Yolu dizileriydi. Bir de çok eskilerin, Anadolu 
Ajansı’ndan mülhem “Ajans” dedikleri haberler renkli yayın-
lanıyordu. Renkli yayın yapılırken köșede TRT logosu daire 
içinde oluyor ve siyah-beyaz TV’si olanlar bu durumu “Vay, 

șimdi bunu renkli seyrediyorlar 
ha!” sözleriyle karșılıyordu. 80’le-
rin tüm dünyayı kasıp kavuran 
pop kültürü, vatkalı ceket ve jöleli 
saçla bizim de hayatımıza hızlı bir 
șekilde girmiști. Pop ve top, 1982 
Anayasası’nın referandumu kadar 
önemliydi Türk halkı için. Hele 1982 
yılı Dünya Kupası’nın TRT’de renkli 
olarak yayınlanması tam bir șenlik 
havası yaratmıștı ülkede. Renkli TV 
alamayan “genel izleyici”lerden bazı-
ları, TV’sini ve böylece de dünyasını 

renkli mika ve cam ile renklendirmeye çalıșıyordu. Evlerde 
en sık yașanan diyaloglardan biri ise șuydu: Çocuk, “Baba 
ya renkli TV alalım.” Baba, “Tamam oğlum alırız.” Anne, 
“Alamazsınız.” Baba, “Neden alamazmıșız hanım, alırız 
taksitle.” Anne, “Önce bana çamașır makinesi alacaksı-

nız.” Çocuk, “Ya anne ya, renkli TV 
alalım önce, sen de seversin.” Anne, 
“Peki karar sizin. Renkli TV alırsanız 
çamașırlarınızı da kendiniz yıkarsınız.” 
Baba, “Evet çamașır makinesi alalım 
oğlum.”

Özel kanallar
TRT, 1984 yılında tümüyle renkli yayı-

na geçti. Ardından 1989’da İstanbul çı-
kıșlı TRT-2, UHF bandından renkli yayın 
yapmaya bașladı. Bunu TRT-3 ve GAP 
TV takip etti. Türkiye’nin ilk özel TV’si Ma-
gic Box (Star TV) ise 1990 yılında buluș-
tu Türk izleyicisiyle. Magic Box, Teleon, 

Show TV, Kanal 6 derken TRT’nin pabucu dama atıldı. Özel 
TV kanallarının sahipleri, Özal’ın özel sektörü destekleyen 
liberal politikaları ve aldıkları reklamlarla iyice güçlenerek 
TRT’yi reyting kulvarında oldukça geride bıraktılar. İlk göz 
ağrımız TRT, giderek izlenmemeye bașladı. Artık yerimiz-
den kımıldamadan kanal değiștirebileceğimiz kumandalı 
TV’lerimiz ve düğmelerin hafızasını dolduracak kadar çok 
kanalımız vardı. Ve davetsizce hayatımıza giren birçok yeni 
yüz. Altı Milyon Dolarlık Adam, Kara Șimșek, Beyaz Göl-
ge, Charles İș Bașında, Șahin Tepesi, Miami Vice, Komser 
Kolombo, Mavi Ay, Tatlı Kaçıklar, Alf, Webster, Uzay Yolu, 
Güzel ve Çirkin, Altın Kızlar, Șöhret… Ne kadar da çok se-
çeneğimiz vardı. Bu; 33, 55 ve 67 ekranla sınırlı da olsa ne 
kadar büyük bir özgürlüktü! 

 Bir zamanlar TRT
19.00 Açılıș
19.05 İstiklal Marșı (renkli)
19.10 Bonanza
20.00 Haberler (renkli)
20.45 TV’de Türk Sineması
22.15 Beraber ve Solo Șarkılar
23.00 Güne Bakıș (renkli)
23.30 İstiklal Marșı (renkli)
23.35 Kapanıș



Çelebi Gıda Grubu Eğitim Departmanı 2008 yılından bu yana yeniden yapılanma çalıșmalarını 
sürdürüyor. Departman, yarının kalifiye insan ihtiyacını bugünden öngörerek programlarını 

bu yönde hazırlıyor ve herkesin kendini sürekli geliștirmesi amacıyla eğitim veriyor.

l nma çalıșmalarını Çelebi Gıda Grubu Eğitim Departmanı 2008 yılından bu yana ye
sürdürüyor. Departman, yarının kalifiye insan ihtiyacını bugünd
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Hedef: 
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eğitimlerin koordinasyonunu-takibini yapıyor, verimlilik-sonuç 
raporlarını hazırlıyor ve genel müdürümüze sunuyoruz. Mer-
kezde bir, iki ve üç günlük eğitimlerimiz var. Ayrıca beș günlük 
eğitim de henüz planlama așamasında.

Eğitim departmanı kaç kișiden olușuyor?            
Erkan Dernek: Sektöre baktığımızda eğitim departmanları-
nın genelde üç kișiyi geçmediğini görüyoruz. Çünkü eğitimleri 
daha çok iș bașında vermeye çalıșıyoruz. Bu nedenle her bir 
restoranda küçük küçük eğitim takımlarımız var. Biz burada 
süreci organizasyonun tamamında takip ederken, restoran 
içindeki takibi restoranda çalıșmakta olan yönetici ve ekip 
içinden seçilerek yetiștirilen ekip eğitimcisi arkadașlarımız ya-
pıyor. Biz iki kișiyiz ama eğitim gönüllüleri veya eğitim rehber-
leri olarak baktığınızda, her restoranda bu kadronun içinde 
minimum beș kiși yer alıyor. Eğitim sisteminin uygulanması ve 
devamlılığı açısından, restoran eğitim takımlarının ișlevselliği 
büyük önem arz etmektedir. O kadar önemli ki; 2008 yılı veri-
len eğitim saatlerini rakamlara döktüğümüzde, bir yılda on bir 
yıllık eğitim verdik diyebiliyoruz. Bu bașarı hepimizin.

“İșbașı eğitim modeli”ni biraz daha açar mısınız?
Erkan Dernek: Her istasyonun, her birimin eğitimi farklı olan 
restoranlarımızda, ișe yeni bașlayan arkadașlara yapacakları 
ișle ilgili eğitimi belli kriterler çerçevesinde verip hemen sonra-
sında uygulamaya alıyoruz. Yani restoranlarımız aynı zamanda 
laboratuvarlarımız oluyor. Çalıșan bir saat önce aldığı eğitimi 
bir saat sonra uygulamaya döküyor. Zaten, bu gibi sistemler-
de çalıșanların en önemli avantajı da bu oluyor. Laboratuvar-
larımız dediğimiz restoranlarımızda, aldıkları eğitimin pratiğini 
yapmak üzere müdürlerinin gözetimi altında tutuluyorlar ve 
“Evet, bu iși yapabilir” dediğimiz arkadașlar yalnız bırakılıyor. 

Gıda Grubu dıșında Çelebi’nin diğer departmanlarına da 
eğitim veriyor musunuz?      
Erkan Dernek: Șu ana kadar Gıda Grubu olarak Holding’in 
diğer birimlerinden eğitim aldık ancak böyle bir eğitim verme-
dik. Çelebi ailesi çatısı altında bulunan firmalardan bizim ver-
diğimiz eğitimleri almak isteyenler olması durumunda bundan 
büyük sevinç duyarız.

Dıșarıdan ne tür uzmanlık eğitimleri alıyorsunuz?
Erkan Dernek: Dıșardan aldığımız eğitimler daha çok merkez 
birimlerinde çalıșan arkadașlarımız için oluyor. Bu eğitimler il-
gili kișilerin veya müdürlüklerin iș ve gelișim ihtiyaçlarını karșı-
lamak üzere planlanıyor. İleri derece excel, marka yönetimi, 
kalite baș denetçisi eğitimlerini örnek olarak söyleyebiliriz. 
İhtiyaç duyduğumuzda iç ekibimize de dıșardan eğitim aldırı-
yoruz. Müdürlüğümüzün misyonu içinde yer alan “öğrenme-
nin ve öğretmenin keyfini paylașan” söylemimizden hareketle 
yapmıș olduğumuz ve sektörde bir ilke örnek olan tiyatral eği-
tim uygulaması, dıșarıdan alınan eğitimlere verebileceğimiz en 
iyi örneklerden biridir. Bunun yanı sıra iletișim, stres yönetimi, 
takım çalıșması, telefonda iletișim üzerine aldığımız eğitimler 
de oluyor. Hep beraber hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. 

Misyonumuz; sektörde kusursuz hizmet anlayışına sahip, mesleki bilgi ve deneyimiyle 
fark yaratabilecek çalışanlar yetiştiren, öğrenmenin ve öğretmenin keyfini paylaşan, 

sürekli gelişen bir organizasyon oluşturmak.

� Çelebi Gıda Grubu Eğitim Departmanı 2008 yılından bu 
yana yeniden yapılanma çalıșmalarını sürdürüyor. Depart-
man, yarının kalifi ye insan ihtiyacını bugünden öngörerek 
programlarını bu yönde hazırlıyor ve herkesin kendini sürekli 
geliștirmesi amacıyla eğitim veriyor. Çelebi Gıda Grubu’nda 
çalıșan personelin yetkinlikleri ve yaptığı planlamalar 
doğrultusunda, șirket içi ve gerekirse șirket dıșı eğitimler 
almaları için gerekli çalıșmaları yürütüyor. Eğitim departmanı 
Çelebi kurulduğu günden bu yana, Holding’in vizyon ve misy-
onu doğrultusunda faaliyetini sürdürüyor ancak kendi içinde 
de bir vizyon ve misyona sahip. Eğitimi bir prosedür değil, 
didaktiklikten uzak verimli bir süreç, kariyer hedefi ne yöne-
lik bir çalıșma, “kișinin bundan sonra tanımlanacağı pozisy-
onun çıkıș noktası” olarak gören bir anlayıșa sahipler. Çelebi 
Gıda Grubu çalıșanları burada aldığı eğitimle, hem içinde 
bulunduğu iș temposunda nasıl daha hızlı ve etkili olacağını 
hem de belirlediği hedef doğrultusunda neler yapması 
gerektiğini öğreniyor. Eğitim Müdürlüğü, eğitime katılan 
çalıșanların kendine yeni bir șeyler katması ve öğrendiklerini 
sahada uygulamaya çalıșmasını bașarı kriteri olarak görüyor. 
Çelebi Gıda Grubu Eğitim Müdürü Erkan Dernek ve Eğitim 
Uzmanı Aslıhan Altıok bize eğitim organizasyonlarını ve süreç-
lerini anlattı.  

Yeniden yapılandırdığınız eğitim departmanının ișleyiș 
sürecinden söz eder misiniz?
Erkan Dernek: Çelebi Gıda Grubu’nda ișe bașlayanların he-
men hemen hepsinin, bu ilk iș deneyimi oluyor. Mesleki eği-
timlerinin bir bölümünü ișe bașladıklarında, çalıștıkları resto-
ranın eğitim takımında bulunan kișilerden alıyorlar. Bu, bizim 
“ișbașı eğitim” dediğimiz ve oldukça faydalı olduğunu düșün-
düğümüz bir süreç. Belirli bir așamadan sonraysa daha rafi-
ne bir eğitim için merkeze gelerek önceden organize edilmiș 
programlara katılıyorlar. İnsan ilișkileri, haberleșme, takip, gıda 
güvenliği, eğitimcinin eğitimi, vardiya kontrol, müșteri șikayet-
lerini karșılama ve çözme, liderlik bașlıklı eğitimler alıyorlar. 
Aslıhan Altıok: Bizler bu ișin kalbinden geliyoruz. Benim gıda 
sektöründeki ilk ișim servis personelliğiydi. İșe pizza yaparak 
bașladım. Aldığım eğitimler ve kazandığım tecrübelerle bu 
noktaya geldim. Eğitim çok önemli. Kișilerin kariyer planlarını 
ve gelișim fırsatlarını destekleyici eğitimleri almıș kișiler olarak 
biz bugün bu noktadayız   
Erkan Dernek: Verdiğimiz eğitimlerin fark yaratması bizim 
için çok önemli. Eğitim verdiğimiz kișiler de yaptığı ișlerde fark 
yaratmalı. Herkes aynı boyda olmamalı. Farklı șeyler yapan-
ları, farklı olanları görevlendirerek hem daha çok öğrenme-
lerini hem de öğretmelerini, bunu zevk duyarak yapmalarını 
sağlamayı amaçladık. Bunu yaparken geliștiklerinin ve geliș-
tirdiklerinin farkında olsunlar istedik. Vizyonumuz, öncü eğitim 
uygulamalarıyla hayat boyu gelișim fanatikleri yaratmak. Bu 
vizyonu șirketimizin vizyonuyla birleștirdik. 
Restoranlarda çalıșan arkadașlar, ișyerlerinde aldıkları eğitim-
lerden sonra merkezde, görevlerine göre değișkenlik göste-
ren eğitimler alıyorlar. Merkezi birimlerde çalıșanlar ise daha 
çok dıșarıda, uzmanlık eğitimi alıyor. Biz dıșarıda alınan bu 

“ “
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Bir denizcilik tutkusu öyküsü:

Abidin Daver

Tüm Türkiye aylardır bu anı bekliyor, kamuoyu günlerdir bu günü konușuyordu. 
Beklenen an gelmiș, nefesler tutulmuștu. Ama o da ne? Güvertesinden sintinesine Türk yapımı 
olan ilk șilebimiz Abidin Daver yerinden kımıldamıyordu… Bu güzel geminin çetin engellerle ve 

talihsizliklerle bașlayıp mutlu sonla biten öyküsünü dinlemeye hazır mısınız?



�� �Camialtı Tersanesi’nde büyük bir telaș vardı o gün. 
Tüm hazırlıklar tamamlanmıș, misafirler yerlerini almıștı. 
Tersane Müdürü Gafuri Bey’in ve Umum Müdür Yusuf 
Ziya Bey’in “Hoș geldiniz” konușmaları tamamlanmıș, 
sıra dönemin iktidar partisinin milletvekilinin konușma-
sına gelmiști. Bu gurur verici tarihi güne tanıklık etmek 
isteyenlerle doluydu tersane meydanı. İșçiler, basın men-
supları, kadınlar ve çocuklar, hepsi milletvekilinin ko-
nușmasını bitirmesini heyecan içinde bekliyordu. Tarih 7 
Temmuz 1955’ti. Sıcak herkesi bunaltmıștı ancak herkes 
aynı șeyi düșünüyordu; A’dan Z’ye Türk mühendislerin, 
teknikerlerin, ișçilerin elinden çıkan ilk șilep olan Abidin 
Daver’in suyla bulușmasını görmek için bu zahmete de-
ğerdi. Adını, yazılarıyla denizciliğe yaptığı katkılardan do-
layı denizcilerin ve deniz sevenlerin “Sivil Amiral” unvanını 
yakıștırdıkları, 1954 yılında vefat eden Galatasaray Spor 
Kulübü’nün kurucusu, ünlü bir gazetecimizden alan Abi-
din Daver, bir gelin gibi süslenmiș, engin denizlerde sü-
züleceği anı bekliyordu. Politikacının konușması uzadıkça 
uzamıș, dinleyicilerin heyecanı bu bekleyișle önce daha 
çok artmıș ardından da sönmeye bașlamıștı. Ve bekle-
nen an gelmiști... Abidin Daver Bey’in kızı Perizat Hanım, 
gemiyi indirme ișlemini bașlatmak üzere kürsüye davet 
edildi. Herkes dikkat kesilmiști. Perizat Hanım, kalabalığı 
fazla bekletmeden kesti kurdeleyi. Tersane alkıștan çınlı-
yor, ıslıklar çalınıyordu. Geminin baș tarafına iple asılmıș 
olan șampanya șișesi kurdelenin kesilmesiyle pruvaya 
çarpıp kırılınca halk daha da coștu.  

Geminin yağlanmıș kızaklar üzerinde nazlı nazlı Haliç’in 
güngörmüș sularına süzülüșünü daha iyi görmek isteyen-
ler ayağa fırlamıș, annesinin elinden kurtulan çocuklar en 
ön sıraya koșup protokol sırasındaki yerini almıștı. Eller 
dahi havaya kalkıp bekler olmuștu alkıș tutmak için. Ama 
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o anda bir șey oldu. Tüm bu coșkuyu, suyun ateși sön-
dürmesi gibi söndüren bir șey... Gemi yerinden kımılda-
madı. Az önceki coșku yerini rahatsız edici bir sessizliğe 
bırakmıștı. Sessizlik çok uzun sürmedi. Koșușturmalar, 
seslenmeler... Mühendisler, teknikerler ve ișçiler kızak-
ların bașına koșturdular. Misafirlerse șașkın ve meraklı 
bakıșlarla onları izliyorlardı. Bir süre sonra büyük bir ha-
yal kırıklığı içinde yerlerine oturup beklemeye bașladılar. 
Tam bir saat uğraștı Camialtı Tersanesi çalıșanları. İtme-
ler, çekmeler ama nafile. Müspet bir yanıt için gözlerinin 
içine bakan insanların karșısına geçip merasimin bittiğini, 
teknik bir sorundan ötürü geminin o gün indirilemeyece-
ğini, özür dileyerek açıkladıklarında en az misafirler kadar 
üzgün ve bitkinlerdi.   
Peki bunca emeğin verildiği görkemli Abidin Daver ne-
den suya indirilememiști? Bu sorunun cevabını bulmak 
için mühendislik dehası olmak gerekmiyordu. Bașarılı ve 
idealist bir mühendis olan Ata Nutku ve ekibinin yaptığı 
Türkiye’nin bu ilk șilebi, milletvekilinin yaptığı uzun konuș-
manın kurbanıydı. Sıcağın etkisiyle kızaktaki yağ tabakası 
eriyip akmıș, gemi kızaklara yapıșmıș ve yerinden kımıl-
damamıștı. Șilep tam bir hafta sonra, merasim gününde-
ki șatafattan ve coșkudan uzak, sessiz sedasız indirildi 
suya...
Abidin Daver șilebilinin ilginç hikayesi bu kadarla bitme-
miști. Gemi suya indirilmiș ancak döneminin maddi imkan-
sızlıkları nedeniyle bir türlü denizlerdeki seyahatine bașla-
yamamıștı. Șilep tam beș yıl Haliç kıyısında Marmara’ya 
açılacağı günü bekledi. Yüzememesiyle o kadar meșhur 
olmuștu ki dönem insanları durumu deyimleștirerek bir iș 
uzayınca veya bitirilemeyince “Abidin Daver șilebi gibi” 
demeye bașlamıștı. Șilep köșe yazarlarının yazılarından 
Aziz Nesin’in hikayelerine, birçok yazıya malzeme olarak 
üne kavușmuș ancak gerçek yeri olan açık denize bir tür-
lü kavușamamıștı. 
1960’ın ağustos ayında Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
T.A.Ș’ye teslim edilerek motoru takıldı ve yine sessiz se-
dasız demir aldı 5 bin 600 dedveyt tonluk Abidin Daver. 
Ve tam 30 yıl boyunca Türkiye’ye hizmet verdi. 

Kaynakça:  
Ali Can, “Bir Tersane Bir Hayat”, Üstün Eserler Neşriyatevi, İstanbul, 2002 
Eser Tutel, “Gemiler Süvariler İskeleler”, İletişim Yay., İstanbul, 1998 
Bilim ve Teknik Dergisi, Mayıs 1997 
Murat Koraltürk, “101 Gemi”, İDO Yayınları, İstanbul, 2008 

Ailesi kendi tabiriyle, “eski 
yelken devrinden beri” 
denizci olan Ata Nutku, 
dedeleri gibi deniz subayı 
olmayı değil deniz mima-
risini tercih etti. Babası 
Süleyman Nutku, Osman-
lı donanmasında görev 
yapmış bir gemi kaptanı 
ve Beşiktaş’taki Denizcilik 
Müzesi’nin ve Kılavuzluk 
Teşkilatı’nın kurucusuydu. 
Ata Nutku, öğrenimini Hay-
darpaşa Terakki Mektebi 
ve Heybeliada’daki Bahri-
ye Mektebi’nin Gemi İnşası 
Bölümü’nde tamamladı ve 
bu okuldan 1924 yılında “Aliyülala derece” ile mezun 
oldu. 1925 yılında gittiği Hollanda Rotterdam’daki Fi-
jenoord Tersanesi’nde İnönü sınıfı denizaltılar, dest-
royerler ve tankerler üzerine staj yaptı. Burada Alman 
gemi mühendislerinden, modern gemi inşaatı hak-
kında dersler aldı. Yurda döndükten sonra, 1928’de, 
Yavuz gemisinin tamir komisyonunda Fransız firması 
Saint Nazaire et Chantier da la Loire ile çalışarak,  
projenin kontrol mühendisliği görevini yürüttü. Bu 
projelerde edindiği deneyimlerle, Türkiye’de gemi 
yapılamaz diyenlere,  Abidin Daver şilebini yaparak 
yanıt verdi. 

Yalnız Abidin Daver’i yapmakla kalmadı, 1950’li yıl-
larda birçok başarılı projeye de imza attı Nutku. 
Gemi Enstitüsü’nü kurdu, Denizcilik Bankası Yönetim 
Kurulu’nda görev yapmaya başladı ve Haliç, Camial-
tı, İstinye ve Hasköy tersanelerinin modernizasyonu-
nu gerçekleştirdi. İstanbul şehir hatları vapurları, Ka-
bataş araba vapuru ve çeşitli feribotlar yaptı. ABD’de 
Berkeley Üniversitesi’nde ders veren ve araştırmalar 
yapan Nutku, 1960 yılından sonra İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1989 yılında 
gözlerindeki bir rahatsızlık nedeniyle görme yetisini 
kaybeden Ata Nutku, 1994 yılında ardında büyük 
eserler ve önemli bilimsel çalışmalar bırakarak haya-
ta gözlerini yumdu.   

Ord. Ord. Prof. Dr. Prof. Dr. 

Ata NutkuAta Nutku  

”Türkiye’de gemi yapılamaz” 
önyargısını 

yıkan mühendis: 



��Ünlü Macar sanatçı Hannah Berger, ”Șanlıurfa 3. Halil 
İbrahim Bulușmaları” etkinlikleri kapsamında 22 Mayıs ak-
șamı, tarihi Balıklıgöl’de, Türk halk müziği korosu eșliğin-
de bir konser verdi. Balıklıgöl Kent Platosu Amfitiyatro’da 
gerçekleșen konserde Berger, Urfa türkülerinden derledi-
ği repertuvarıyla dinleyenlere unutulmaz bir gece yașattı. 
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ve Urfa Valisi 
Yusuf Yavașcan’ın da izlediği konse-
re, milletvekillerinin yanı sıra Filipin ve 
Kore büyükelçileri ile çok sayıda da-
vetli katıldı. Șanlıurfa halkının yoğun 
ilgi gösterdiği konserde Berger, Türk-
çe șarkılarla hazırladığı repertuvarını 
seslendirerek büyük beğeni topladı. 
Macaristan’da Dilber grubu ile Balkan 
müzikleri üzerine çalıșmalarını sürdü-
ren ünlü sanatçı sahneden inmeden 
önce, konser alanından gökyüzüne, 
barıș ve dostluk adına güvercin uçurul-
du. İzleyicilerin ayakta alkıșlarıyla sona 
eren konser sonrasında Urfalılar konser-
de bulunan yetkililere, Hannah Berger’i 
“Fahri Hemșehri” olarak görmek istedik-
lerini bildirdiler. Seslendirdiği Urfa türkü-
lerini Urfa’dan aldırdığı CD ve kasetlerden 
ezberlediğini söyleyen Berger, “Türkülerin 
beğenilmesi beni mutlu etti. Șanlıurfa’yı 
çok seviyorum. İnsanlarını çok seviyorum. 
Beni çok iyi karșıladılar. Çok sıcakkanlı 
insanlar” sözleriyle duygularını ifade etti. 
Sanatçı Șanlıurfa’ya geçen yıl gelmek is-
tediğini ancak geçirdiği bir kaza nedeniyle 
gelemediğini, Urfa’yı görmenin bu yıla kısmet olduğunu da 
sözlerine ekledi. Semazenlerin lazer ıșıkları eșliğinde sahne 
aldığı gece, havai fișek gösterileri ile son buldu. 
Konserden bir önceki gün Șanlıurfa’ya gelerek konser ön-
cesi tarihi kentin merkezi olan Balıklıgöl’ü gezme fırsatı bu-
lan sanatçı, Urfa’yı çok beğendiğini söyledi. Kentte bölgenin 
yöresel kıyafetlerini giyerek dolașan sanatçı, Balıklıgöl’deki 
balıklara yem atarak dilek tuttu. Tarihi gölün kenarında bu-
lunan camide șifalı su da içen Berger, Urfalıların böylesine 
güzel bir șehirde yașadıkları için șanslı olduklarını söyledi. 
Sanatçı gezi sırasında Türk hayranlarıyla sohbet ederek ha-
tıra fotoğrafı da çektirdi. 

Berger, 
Urfa’daydı 

Ünlü Macar sanatçı Urfa’da bir konser verdi
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1998 yılından beri Çelebi Hava Servisi Antalya 
İstasyonu’nda Harekat Memuru olarak görev yapan 
Hakan Bedel’in emekliye ayrılması, istasyonda hüzünlü 
anlara sahne oldu. İș arkadașlarına biraz buruk, biraz 
hüzünlü ama büyük gururla veda eden ÇHS Antalya 
personeli, kendisine bundan sonraki yașamında huzur 
ve mutluluk dileklerinde bulunarak, pasta kestiler.

ÇHS Dalaman personeli, bulunduğu bölgenin tarihini daha 
iyi öğrenmek ve ekip arkadașlarıyla keyifl i zaman geçirmek 
amacıyla, Antalya gezisi düzenledi. Kıyı șeridinde Kalkan, Kaș, 
Demre-Noel Baba Müzesi ve Olympos’u gezip merkeze ula-
șan ve akșam doyasıya eğlencenin tadını çıkaran ekip, ertesi 
gün de Antalya Müzesi’ni gezdi. 

ÇHS Adana İstasyonu, 23 Mayıs’ta, yaklașık 35 çalıșanın 
katılımıyla keyifl i bir Hatay gezisi düzenledi. Samandağı’nda 
Hıristiyan mezarlığıyla meșhur Tütüs Tüneli ile bașlayan günü-
birlik gezi, Harbiye Șelalesi, Saint Pierre Kilisesi ve son olarak 
da șehir merkezi turu ile tamamlandı. Sıcak yaz sezonunda 
verilen bu kısa ama serinletici mola, tüm personel için güzel bir 
motivasyon kaynağı oldu.

Çelebi Hava Servisi İzmir İstasyonu’ndaki mayıs ayı Gü-
lümseyen Hizmet kutlamaları, o sırada istasyonda bulunan 
Gonca Karaoğlan ve Ulaș Menkü’nün de katılımlarıyla daha 
keyifl i bir hal aldı. Bașta Gülümseyen Hizmet ödülü alan ça-
lıșanlar olmak üzere, tüm ekip özverili çalıșmaları dolayısıyla 
tebrik edildi ve bașarılarının devamı dileğinde bulunuldu. 

ÇHS Trabzon İstasyonu’ndan Antalya İstasyonu’na 
tayin olan Yolcu Hizmetleri Șefi Aysun Yılmaz için ça-
lıșma arkadașları bir veda yemeği düzenledi. Bir yanda 
sevincin diğer yanda duygusallığın ve hüznün hakim 
olduğu gece, tüm katılımcılar için güzel bir anı oldu. Ye-
meğin sonunda bu hatırayı çerçeveletmek isteyen Çe-
lebi Antalya çalıșanları, kameralara gülümsemeyi ihmal 
etmedi. 

Samsun İstasyonu’na tayin olan İstasyon Müdürleri Mehmet 
Kaplan için bir veda yemeği düzenleyen Çelebi Hava Servisi 
Kayseri İstasyonu çalıșanları, gecede duygulu anlar yașadı. 
Çelebi Kayseri personeli, 13 Haziran’da gerçekleștirilen ye-
mekte uzun süre birlikte çalıștıkları ve bu sürede gerek azmi 
gerekse güler yüzü ile çok sevdikleri müdürlerine bir plaket 
sunarken, yüzlerde buruk bir tebessüm vardı. 



Adana İstasyonu çalıșanları, kendi aralarında iddialı bir 
100 metre koșu yarıșması gerçekleștirdi. Eğlenceli ve bir 
o kadar da çekișmeli geçen koșuda, İstasyon Müdürü 
Gürhan Aydemir de 21 no’lu formasıyla yerini aldı. Ahmet 
Kayadibi’nin birinci geldiği yarıșmada, Çağlıyan İpteș ikin-
cilik ve Nurettin Yorulmaz da 3.’lük madalyasını kazandı. 
Yarıșma öncesinde ortaya atılan iddialar ile tüm katılımcılar 
ve destekçiler büyük bir azim ve hevesle mücadele verdi. 
Koșunun hemen ardından, bu kez de yumurta tașıma ya-
rıșması yapıldı. Adana personeli, ağızlarında tuttuğu kașık-
larla en hızlı yumurta tașıyan kiși olmak için ter döktü. Bitiș 
çizgisini ilk geçen ise, 1.90’lık boyu ve uzun adımlarıyla, 
yolcu hizmetleri șefi Levent Omağ oldu.

ÇHS Bodrum İstasyonu’nda, veda ve karșılama partisi bir 
arada gerçekleștirildi. Çelebi Bodrum çalıșanları, Șubat 2007 
– Mayıs 2009 tarihleri arasında istasyonda Apron Hizmetleri 
Müdürlüğü’nü yürüten Burak Kurt’a, Çelebi Hava Servisi 
Kargo Müdürlüğü’ne tayini sebebiyle “güle güle” derken, 
bundan böyle Bodrum’da Apron Hizmetleri Müdürü olarak 
görev yapacak olan Adana İstasyonu Apron Hizmetleri Șefi 
Levent Omağ’a da “hoș geldin” dedi. Bodrum Güvercinlik 
sahili, Pitos Bar’da düzenlenen partiye 95 kișilik kalabalık bir 
katılım oldu. Hüznü ve mutluluğu birlikte yașayan Bodrum 
İstasyonu personeli, düzenlenen partide, klavyede ve ayrıca 
solist olarak Postabașı Hasan Uyav, gitarda Yolcu Hizmetleri 
Memuru Murat Yașar, sazda Apron Hizmetleri Memuru Murat 
Gök ve vokalde Nalan Topçu eșliğinde doyasıya eğlendi. 

Atletizm Federasyonu Bașkanlığı’nın 2009 yılı faaliyet 
programında yer alan 21. Selanik’ten Ankara’ya 
Atatürk’ü Anma ve Barıș Koșusu, 16-19 Mayıs 
tarihleri arasında yapıldı. Çelebi Hava Servisi Teknik 
Departman’da görevli personel Metin Közoğlu da bu 
anlamlı koșuda yer aldı. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu 
evin bahçesinden alınan Türk bayrağına sarılı toprak, 
Yunanistan'daki Türk Bașkonsolosluğu görevlilerince 
İpsala sınır kapısına getirildi ve koșu buradan start aldı. 
Atletlerin ellerinde tașınan toprak, İpsala’dan İstanbul 
Taksim’e, Taksim’den de Ankara’ya yola çıktı ve 19 
Mayıs’ta Cumhurbașkanı’na teslim edildi.

Yoğun bir sezon geçiren Çelebi Güvenlik’in 
Antalya’daki Havacılık Güvenlik Departmanı ça-
lıșanları, operasyonlar arasında buldukları bir fırsatta 
Köprülü Kanyon’a giderek serin sularda rafting yapıp 
stres attı. Güvenlik personeli, önce dalgalarla boğuș-
manın zorluğunu sonra da bu mücadeleden zaferle 
ayrılmanın gururunu yașadı.
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Çe-Tur Çelebi Turizm yöneticileri, 22 Mayıs Cuma günü Çelebi Marina – Antalya içerisinde yer alan ve sunduğu 
lezzetlerle șimdiye dek geniș bir hayran kitlesi yaratan Çelebi Gıda Grubu șirketlerinden Yoma Restoran’da bir 
araya geldi. Çe-Tur Antalya İstasyonu Ulaștırma Departmanı ve Antalya Otopark İșletmeciliği personelinin de 
aralarında olduğu yaklașık 30 kișilik grup, düzenledikleri bu motivasyon toplantısı ile hem Yoma’nın enfes yemek-
leriyle tanıștı hem de yoğun tempoda sürdürdükleri yaz sezonu operasyonlarının arasında kısa ama bir o kadar da 
keyifl i bir moral yemeği ile kaynașma fırsatı elde etti.

Dalaman İstasyonu Çelebi Hava Servisi çalıșanları, her yıl 
geleneksel olarak düzenledikleri kaynașma partisinde bir araya 
geldi. Yönetim ekibi ve personelin katıldığı gecede, öncelikle 
Fethiye’de deniz kenarında bulunan Flamingo Cafe & Bar’da, 
keyifl i bir gitar dinletisi eșliğinde sohbet eden ekip, ardından 
Bananas Club’da doyasıya eğlenme fırsatı buldu. 2009 se-
zonunda Çelebi-Dalaman ailesine yeni katılan çalıșanlar, bu 
neșeli organizasyon ile tüm ekiple kaynașma șansını yakaladı. 
ÇHS Dalaman ailesi üyeleri, yıllık kaynașma partisi ile bir kez 
daha sezona girmeden önce pozitif enerji toplamıș oldu.

DHMİ’nin 76. Kuruluș Șenlikleri, 23 Mayıs Cumartesi günü 
Denizli Çardak Havaalanı’nda gerçekleștirildi. Denizli Vali-
si, bazı milletvekilleri ve Denizli halkının da katılımıyla dü-
zenlenen șenliklerde, Havaalanı Çalıșanları Erkekler Kros 
3000 metre koșu yarıșmasına, Çelebi Hava Servisi Denizli 
İstasyonu’ndan da iki personel katıldı. 
80 kișinin katılımıyla gerçekleșen koșuda, Ramp Depart-
manı çalıșanlarından Baki Dursun iddialı rakiplerini geri-
de bırakarak sıralamada 3. gelirken, Hasan Tokdemir de 
5’inciliği elde ederek büyük bașarı gösterdi. Baki Dursun, 
bu derecesi ile çeșitli ödüllerin sahibi olurken ÇHS Denizli 
İstasyonu’nun da destek verdiği șenliklerde, İstasyon Șefi 
Raci Volkan, Halk Koșusu’nda dereceye girenlere ödüllerini 
takdim etti. 

Çelebi Hava Servisi Trabzon İstasyonu çalıșanları, hareketli 
geçirdikleri yaz operasyonlarından fırsat buldukları bir zaman-
da, keyifl i bir mangal partisine ev sahipliği yaptı. Bu kısa ama 
oldukça doyurucu ve lezzetli mola, tüm istasyon personeli için 
güzel bir moral depolama fırsatı oldu.



16 Mayıs 2009 tarihinde tüm departmanların katılımıyla Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleștiren Çelebi Hava Servisi 
Ankara İstasyonu çalıșanları, Ata’nın huzurunda aileleri ve çocukları ile birlikte saygı durușunda bulunarak kendi-
sinin izinden gideceklerine bir kez daha söz verdiler.
ESB İstasyon yönetimi de, 17 Haziran’da keyifl i bir akșam yemeğinde bir araya geldi. O tarihte, istasyonu ziyaret 
eden ÇHS Operasyon Direktörü Osman Yılmaz’ın da katıldığı ve eğlenceli sohbetler eșliğinde geçen gece herkes 
için, yoğun geçen yaz operasyonlarına dönmeden önce güzel bir motivasyon kaynağı oldu.

Mayıs ayı içerisinde, Erzurum’daki Gölet piknik alanında bir 
araya gelen ÇHS Erzurum İstasyonu çalıșanları, Çelebi’nin 
artık gelenekselleșen köfte partilerinden birini daha gerçek-
leștirdi. İstasyon’daki tüm departmanlardan katılımın sağ-
landığı partide, toplam 21 personel muhteșem göl man-
zarasının ve lezzetli köftelerin tadını çalıșma arkadașlarıyla 
birlikte çıkardı. 

Sahil Güvenlik teșkilatının 27. kuruluș yıldönümü sebe-
biyle, 10 Temmuz Cuma günü gerçekleștirilen kutlama 
töreni ve etkinliklerde Çelebi Marina–Antalya da yeri-
ni aldı. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’nda 
düzenlenen yarıșmalarda tüm iddiasını ortaya koyan 
Çelebi Marina çalıșanları, 6 gruptan olușan zorlu ha-
lat çekme müsabakasında birincilik kupasını kazanan 
taraf oldu. Ceviz atma yarıșında ise, Marina Deniz Ekip 
Șefi ikincilik madalyasına hak kazandı. 

Çelebi Hava Servisi Trabzon İstasyonu yaz sezonunda, 
bașarılı operasyonlarının yanı sıra eğlenceli aktivitelerine de 
hız verdi. 23 Mayıs’ta muhteșem manzarasıyla bir doğa ha-
rikası olan Sera Gölü’ne pikniğe giden Çelebi Trabzon ça-
lıșanları hem tüm ekipçe bir arada olmanın keyfini çıkardı 

hem de manzaranın tadına vardı. Sera Gölü gezisinin ardın-
dan, 10 Haziran Çarșamba günü de Pașa Tatil Köyü’nde bir 
araya gelen ÇHS Trabzon personeli, bu gezilerde kurulan 
enfes Karadeniz sofralarıyla da yöre yemeklerinin lezzetini 
tatma fırsatı buldu. 
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ÇHS İzmir İstasyonu yaz sezonuna köfte 
partisi ile hızlı ve lezzetli bir giriș yaptı. Artık 
geleneksel hale gelen İzmir köfte partilerine, 
mayıs ayında son derece keyifl i bir yenisi 
daha eklendi. Çelebi çalıșanlarının yanı sıra 
havalimanında faaliyet gösteren diğer hava-
yolu ve resmi kurum-kuruluș yöneticilerinin 
de katılımıyla gerçekleșen bu leziz molada 
köftelerin dağıtımını, așçı üniforması giyerek 
yapan istasyon yöneticileri sempatik ve neșeli 
bir hava olușmasına katkıda bulunurken, par-
tiden memnuniyetle ve doymuș olarak ayrılan 
herkes, bir sonraki organizasyonu iple çekti-
ğini dile getirdi.

ÇHS İstanbul İstasyonu Muhasebe ve Lojistik Depart-
manı personeli, aileleri ile birlikte 16 Mayıs Cumartesi günü 
Ağva’ya bir gezi düzenledi. Sabah, doğanın mis gibi kokusun-
da leziz bir kahvaltı ile bașlayan gezi, güneșin parlak ıșıkları al-
tında muhteșem bir doğa manzarasında yenen öğle yemeği 
ile devam etti, ve gün batımını izlerken yapılan keyifl i bir tekne 
gezisiyle de son buldu. Bu eğlenceli ve dinlendirici günü en gü-
zel șekilde noktalayansa, Çelebi İstanbul çalıșanlarının çocuk-
larının sarf ettiği “Baba, iyi ki bu șirkette çalıșıyorsun” ve “Anne, 
n’olur bu grupla yine bulușalım” sözleri oldu. Grup, en yakın 
zamanda yeni bir organizasyonda bulușmak üzere sözlești, ve 
bu gezide emeği geçen herkese teșekkür ederek vedalaștı. 

ÇHS Dalaman çalıșanları, aileleriyle birlikte katıldıkları eğlen-
celi bir piknik düzenledi. Tüm departman çalıșanlarının yoğun 
katılımıyla olușan kalabalık ve neșeli grup, Göcek-İnlice’de 
hem doğanın hem de huzurlu bir ortamın tadını çıkardı. Henüz 
ișbașı eğitiminde olan personelin de bu keyifl i organizasyona 
katılması, diğer çalıșanlarla kaynașmalarına vesile olurken, 
öğle yemeğinde yapılan mangal keyfinin de tadına doyum ol-
madı. Yöre halk oyunlarındaki ustalığını burada da sergileyen 
Dalaman çalıșanlarının gülen yüzleri, ailece tatlı sohbetlerin 
edildiği güne damgasını vurdu. 

ÇHS İstanbul İstasyonu Genel Müdürlüğü, 2009 yılı halı 
saha futbol turnuvasının șampiyonu, beș hafta süren çekiș-
meli karșılașmalar sonrasında ilan edildi. Toplam 16 takım 
ve 160 oyuncunun katılımıyla gerçekleșen turnuvaya taraf-
tar personelin de ilgisi büyük oldu. Büyük çekișmelere sah-
ne olan turnuvada șampiyonluk kupasını GOCARGO kaldı-
rırken, ikinci Dıșhatlar, üçüncü de Last Champion oldu. 
Turnuvanın en centilmen takımı Șefinki ve gol kralı oyuncu-
ları da 13’er golle Mehmet Șekerci ve Mustafa Koç seçildi. 
Final gecesinde, șampiyon takımın kupasını Genel Müdür 
S. Samim Aydın sunarken, turnuva süresince gerek su-
nulan ikramlar gerekse izleyici personelin sahaya servisle 
ulașımı konularında organizasyona büyük destek veren Lo-
jistik Departmanı’na da ayrıca teșekkür edildi. 



ÇHS Denizli İstasyonu, Honaz Saklı Göl’de düzenledikleri 
köfte partisiyle moral buldu. Tüm istasyon çalıșanlarının katılı-
mıyla gerçekleșen bu eğlenceli gezi, herkes için neșe kaynağı 
oldu. Saklı Göl’ün huzur veren manzarasında gerçekleștirilen 
piknikte, mangalda pișirilen tavuk ve köftelerle ağızlarının tadı 
yerine gelen Denizli personeli, okey ve tavladaki hünerleri-
ni sergiledi. Pikniklerin vazgeçilmezi futbol da, Çelebi Denizli 
İstasyonu’nun iddialı fotoğraf kareleri arasında yerini aldı.

20 Mayıs - 17 Haziran tarihleri arasında, ÇHS Ankara 
İstasyonu’nda düzenlenen futbol turnuvası çekișmeli maç-
lara sahne oldu. İddialı oyuncuların yer aldığı turnuva 17 
Haziran’da, Operasyon Direktörü Osman Yılmaz’ın da katıldığı 
final müsabakası ile son buldu. Turnuva șampiyonu olan Ap-
ron Hizmetleri Ramp Departmanı’ndan İbris Gücü adlı takıma 
kupası alkıșlar eșliğinde takdim edildi. Final ertesinde gerçek-
leștirilen köfte partisi ise kupaya lezzet kattı.

Çelebi Hava Servisi İstanbul İstasyonu’nun ger-
çekleștirdiği geleneksel köfte partisi, her yıl olduğu gibi 
yine büyük ilgi gördü. 3 Haziran tarihinde ÇHS Genel 
Müdürlük bahçesinde, Genel Müdür S. Samim Aydın, 
Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Talha Göksel ve 
direktörlerin de katılımıyla gerçekleșen parti, hem lez-
zetli bir mola hem de yoğun yaz sezonu ortasında tatlı 
sohbetlerle geçen bir moral kaynağı oldu.

Dalaman ÇHS çalıșanları, Göcek-12 Adalar’a düzenledikleri 
yat turu ile masmavi denizin tadını çıkardılar. Dalaman İstas-
yonu Yolcu Hizmetleri ve Operasyon departmanlarının katılı-
mı ile gerçekleștirilen, maviyle yeșilin iç içe geçtiği muhteșem 
manzaradaki bu keyifl i organizasyon, Çelebi Dalaman ailesi 
çalıșanları için hayli eğlenceli ve serin bir mola oldu. Ramp 
departmanı personelinin de aynı turun keyfine bir bașka or-
ganizasyonda vardığı Dalaman ekibi, hem denizin ve güneșin 
doyasıya tadına vardı hem de ofis ortamı dıșında, böyle güzel 
bir manzarada tatlı sohbetlere daldı. 

Çelebi Hava Servisi 
Ankara İstasyonu çalı-
șanları, hayli farklı ve renkli 
bir etkinliğe imza attı. Kendi 
aralarında bir paintball tur-
nuvası gerçekleștiren ÇHS 
Ankara personeli, takımlar 
halinde yarıștığı bu turnu-
vada hem ekip olarak mü-
cadele vermenin hem de 
strateji geliștirerek oyun kur-
manın inceliklerini öğrendi.



Doğunun saklı bahçesi:

ŞavşatŞavşat
Türkiye’nin en doğusundaki ilçelerden biri olan Șavșat doğasıyla, tarihiyle, 

soğuk fakat pırıl pırıl havasıyla, havasından da soğuk sularıyla ve hepsinden önemlisi insanıyla 
gerçek bir yeryüzü cenneti. Geçtiğimiz günlerde hepimizi çok üzen sel felaketlerine maruz kalan 

bu güzel bölgemize, ÇHS çalıșanı Nurbay Demir’in fotoğrafl arıyla bakıyoruz...
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�� �Bu güzel ilçenin tarihi M.Ö. 900 yılına kadar uzanıyor. 
Bölgede öncelikle Urartu ve Kimerlerin yașadığı biliniyor. 
Daha sonra Saka Türkleri, Romalılar ve Sasaniler de bu 
topraklarda uygarlıklar kurmușlar. İște bu zengin tarihi arka 
planın izleri, Șavșat’ın hemen her köyünde gözlenebiliyor. 
Bölgedeki kale ve kilise gibi tarihi yapılar, yerel ahșap 
mimarinin örneği evler ile tam bir uyum içinde. Karadeniz 
iklimi ile karasal iklim arasında bir iklim yapısına sahip olan ilçe 
ve çevresinde yașamın kolay olduğunu söylemek mümkün 
değil. Bazı köylerde kasım ayında bașlayan kar, nisan ayına 
kadar sürüyor. Maddi kaynakların kısıtlılığı nedeniyle, büyük 
șehirlere büyük göçler vermiș Șavșat. Bugün merkez ve 61 
köyde yașayan nüfus 20 binin altında. Ancak Șavșatlılar 
doğup büyüdükleri güzel toprakları öylesine seviyorlar ki 

her yaz bir fırsatını bulup gelmeye çalıșıyorlar. 
Çelebi Hava Servisi çalıșanlarından Nurbay Demir de 1970 
yılında, Șavșat, Düzenli Köyü’nde dünyaya gelmiș ama 4 
yașındayken buradan ayrılmıș. Demir, yıllık izinde ailesiyle 
birlikte memleketine gitti ve 1400 kilometre uzakta çektiği 
fotoğrafl arı dergimizle paylaștı. Kendi köyü olan Düzenli’de 
ve annesinin köyü olan Yavuzköy’de çektiği fotoğrafl ar, 
Șavșat hakkında kelimelerin ifade edebileceğinden çok 
daha fazlasını anlatıyor...

Nurbay Demir, memleketi 
hakkında hissettiklerini naif 
mısralarında da dile getiriyor. 

Șavșat benim için Cennet 
Doğduğum ilk adımlarımı attığım, 
Koșup bazen düșüp ağladığım, 
Sevincimin doruğundaki yer. 

Yeșilin her tonunu almıș, bezenmiș, 
Gök ile yer bir ahenk içinde birleșmiș, 
Doğallığın safl ığın anlamı 
Ancak burada anlam kazanmıș. 

Doyum olmaz soğuk sularına, 
Hiç eksik olmayan karlarına, 
9 ay kıș 3 ay yaz olsa da 
Kurban olayım yollarına. 

* GEZİ FOTOĞRAFLARINIZI BİZİMLE PAYLAȘIN, DERGİMİZDE YAYINLAYALIM.
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Azı karar, çoğu zarar: 

MÜKEMMELİYETÇİLİK

Psikologların, ciddiye alınması gereken bir sosyal fobi olarak tanımladıkları mükemmeliyetçiliği 
kimileri iyi bir özellik olarak görüyor. Hep daha ileri gitme, daha iyiye evrilme ve mükemmel olma 

dürtüsü, doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun içinde de var. 
Dozu tutturulduğunda motive edici olan bu isteği bazıları “ya hep ya hiç” boyutuna vardırarak 
hem hayattan tat alamıyor hem de belki bașarıyla sonuçlanacak bir süreci mükemmel olma 

kaygısıyla büyük bir hayal kırıklığına dönüștürüyor. 



��Mükemmeliyetçilik en kısa tabiriyle kusursuza ulașma 
çabasıdır. Yüksek beklentileri ve hedefl eri olan kișilerin 
yaptıkları her șeyi hiç hata yapmadan, eksiksiz sonlandır-
ma isteğidir. Aslında imkansız olan bir hedefe koștukla-
rının ve bu yönde çaba harcadıklarının farkında olmayan 
mükemmeliyetçiler, süreçten çok sonuç odaklıdırlar. Bașta 
iyi bir özellik gibi algılanan mükemmeliyetçilik, bu yönde 
“takıntısı” olan kișileri yavaș yavaș hakimiyeti altına alır ve 
hayatı kendileri için çekilmez kılar. Kiși her șeyi eleștirmeye 
ve sık sık hayal kırıklığı yașamaya bașlar. İși bașkasına bı-
rakmayan, bıraksa dahi hala sorumlu kendisi gibi bitirmeye 
çalıșan, sürekli çevresindekileri eleștiren birini görürseniz, 
evet “Sayın Mükemmeliyetçi” tam karșınızda duruyor 
demektir. 

Sinsi bir sosyal fobi 
Psikologların, genelde baskıcı ailelerin iyi çocuk yetiștirme 
kaygısıyla tohumlarını ektiğini söyledikleri mükemmeliyetçi-
lik, yaș ilerledikçe bilgi ve yetkinlikler arttıkça, rahatsız edici 
düzeylerde kendini gösteren bir sosyal fobi aslında. Sürekli 
en iyiyi yapmak için çalıșan, bu nedenle  ailesine ve ya-
kınlarına zaman ayıramayan mükemmeliyetçiler depresyon, 
yeme bozuklukları, öfke kontrol güçlüğü gibi problemlerle 
karșı karșıya kalıyorlar. Kendileri kadar çevrelerindeki in-
sanları da eleștirdikleri için giderek yalnızlașıyor ve asosyal 
insanlara dönüșüyorlar. Mükemmeliyetçilik avucuna aldığı 
kișiyi fark ettirmeden mutsuz ve takıntılı yapıyor. Öyle ki ba-
șarısızlığı, eleștirilmeyi ve risk almayı sevmeyen mükemme-
liyetçiler, bu kișilik özelliğinin kendilerine zarar verdiğini dahi 
fark edemiyorlar. Saygı, onay, sevgi, bașarı ve takdir için 
“mükemmel olma” ihtiyacı duyuyor, duydukları bu sürekli 
kaygı nedeniyle bașarılı olsalar dahi bașarılarının tadını çı-
karamıyorlar. Üstelik takdir edilseler bile asosyal bir kișiliğe 
dönüștükleri için çevrelerinden yeterli sevgi ve ilgiyi görmü-
yorlar. 

Hiç kimse mükemmel değildir
Peki kendimiz için hep daha iyiyi isterken “mükemmeliyet-
çilik” tuzağına düșmemeyi nasıl bașarırız? İlk önce kișinin 
sağlıklı ve dozu tutturulmuș bir șekilde en iyiyi yapma çaba-
sında olmasıyla, mükemmeliyetçilik arasında fark olduğu-
nun altını kalınca çizelim. Çaba gösterilen süreçte, bu sü-
reçten de zevk almayı bașarabilen ve sonuç lehine olmasa 
dahi dünyasını yıkmayan, umutsuzluğa kapılmadan yoluna 
devam edebilen kișiler mükemmeliyetçi değiller. “Hata yap-
ma fobisi” olan mükemmeliyetçiler ise yaptıkları hiçbir șeyin 
yeterince iyi olduğunu düșünmez ve “daha iyisini yapmak 
için hazır değilim” diyerek yapacakları ișleri sürekli ertelerler. 
Bu sinsi takıntıdan uzak kalmanın en iyi yolu -belki de en zor 
olanı- ise mükemmel olmadığımızı; her insan gibi eksikleri-
miz, kusurlarımız olduğunu kabul etmek. Yaptığımız ișlerde 
-bașarılı olalım veya olmayalım- sonuca değil, sürece odak-
lanmamız gerektiğini, uzun vadeli bașarının sonuçtan çok 
süreçlerde kazanılan bilgi ve deneyimlerle elde edileceğini 
bilmek bizi mükemmellik tutsaklığından kurtaracak. Olay-
ların iyi ve kötü yanlarını görmeye çalıșmak birçok konuda 
hayattan alacağımız tadı zenginleștirecek. Bizi “ya hep ya 
hiç” bakıș açısından kurtaracak minimal bakıș açısı, hedef-

lerimizi koyarken de daha gerçekçi olmamızı sağlayacak. 
Bașarı merkezli ve sonuç odaklı düșünmekte ısrar edilme-
diğinde, hata yapmak da daha az korkutucu olacak. 

Mükemmeliyetçi kișilerle çalıșmak
İș yașamında mükemmeliyetçilik zaman zaman iyi sonuç-
lar verebilir. Mükemmeliyetçiler kendilerine verilen görevi 
eksiksiz yapmaya çalıștıklarından tam bir görev adamı gibi 
görülebilirler. Ancak kusursuzluk konusunda o kadar takın-
tılıdırlar ki ellerindeki iși “daha iyisini yapma” düșüncesiyle 
bir türlü bitiremezler. Hata yapmaktan çok korktukları için 
bir türlü inisiyatif kullanıp karar veremezler ve iși kilitleme 
noktasına getirebilirler. Bu nedenle mükemmeliyetçi, ne 
iyi bir çalıșan ne de iyi bir yönetici olabilir. Mükemmeliyetçi 
yöneticilerin kendi kuralları ve doğruları vardır ve bașarıya 
yalnızca bu șekilde ulașabileceklerini düșünerek yeni fikir-
lere ve farklı yöntemlere açık değillerdir. Bu da yaptıkları iși 
geliștirememelerine ve yeni șeyler ortaya koyamamalarına 
sebep olur. Yanlarında çalıșan kișilerin düșünceleri onlar için 
çok da önemli değildir. Çünkü en iyiyi bulup uygulayacak 
olanlar yine kendileridir. Küçük șeyleri bile büyük sorunlar 
haline getirip çalıșanları sürekli eleștiren mükemmeliyetçi 
yöneticiler, motivasyonu düșürür ve süreçten çok sonuca 
odaklandıkları için performans ölçümünü sağlıklı bir șekilde 
yapamazlar. 
Kendi yöntemleriyle bașarısız olsalar dahi kusuru kendile-
rinde değil astlarında veya sistemde ararlar. Sorunu çöz-
mek için yetersiz çabalar gösterir, bunlardan da olumlu so-
nuç alamayınca agresifl eșip öfke patlamaları yașarlar. Bu 
anlarda paniğe kapılıp yanlıș ve dönüșü olmayan kararlar 
vermeleri an meselesidir.   

Mükemmeliyetçiliğin 
belirtileri: 
•  Sürekli olarak denetleme ve onay alma, 

•  Tekrarlama ve düzeltme, 

•  Aşırı planlama, düzenleme ve sıralama, 

•  Karar vermekte güçlük çekme, 

•  İşleri erteleme ve işten kaçınma, 

•  Başkalarını değiştirmeye çalışma,

• Eleştiri karşısında tahammülsüz ve katı bir tutum   

 sergileme,

•  Başkalarını eleştirme, beğenmeme ve değiştirmeye  

 çalışma. 



Hem sağlıklı hem lezzetli: 

Yaz sebzeleri
Yazın en sıcak ayındayız. Hava nemli ve bunaltıcı. Bu sıcakta canımız yemek yemek bile 

istemiyor. Halbuki șöyle usulünce yapılmıș bir menemen, zeytinyağlı bir taze fasulye ya da 
barbunya olsa ne güzel yenir değil mi? Hepsi de hafif yemekler. Ve sofralarımızdaki bu hafif 

yemeklerin baș aktörleri yaz sebzeleri... 

lezzet I 52-53



���Bugün ne yeseniz? Enginar, Ayșe kadın, barbunya, yaprak 
sarma, biber dolması... Hepsi de zeytinyağlı tabii. Yaz mevsi-
minde yemek yapmak için o kadar hafi f ve sağlıklı alternatif 
var ki. Hemen her pazarda bulabileceğiniz rengarenk, çeșit 
çeșit sebzeler güzel bir yaz yemeğine dönüșmek için sizi bek-
liyor. Kabak, patlıcan, biber, domates, taze fasulye, barbunya 
vs... Peki yaz sebzelerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz? 
Hangi sebzeler harareti alarak rahat bir gün geçirmemize 
yardımcı olur? 

Beslenme uzmanları yaz sebzelerini üç gruba ayırıyor. Birinci 
grup “soğuk” sebzeler. Yani salatalık, domates, marul, biber 
vb. Yaz aylarındaki nemin etkisiyle vücudumuzdaki göze-
nekler açılır ve daha çok terleriz. İç organlarımız, özellikle de 
midemiz yoğun su kaybından dolayı daha yavaș çalıșır. Bu 
nedenle yazın etli, ağır ve yağlı besinler tüketmemek gerekir. 
Çünkü bu tür yemekleri öğütmek için mide fazla asit salgı-
lar ve vücuttaki su oranı normalinden daha az olduğundan 
bu asitler rahatça dıșarı atılamaz. Vücut içinde depolanır ve 
rahatsızlık verirler. Asitlerin ve zehirli maddelerin dıșarı atılma-
sı için sebze tüketmek en az su tüketmek kadar önemlidir. 
Vücuttaki nemi giderecek, harareti azaltacak salatalık, do-
mates, kereviz kökü, soya filizi, turp, ıspanak, marul, yeșil 
salata, havuç gibi sebzeler bu nedenle yaz aylarında daha 
çok yenmelidir. Uzmanlar “soğuk sebze”lerin olabildiğince 
az pișirilerek hatta çiğ yenmesini tavsiye ediyor. Çünkü bu 
sebzelerin içinde bulunan C vitamini pișirilirken oksitleni-
yor, sebze vitamin ve antioksidan özelliğini kaybediyor. Bu 
nedenle soğuk sebzeleri salata türü yemeklerle sofraya ta-
șımak en yararlısı. Salata hem bağırsakları çalıștırıyor hem 
de doygunluk hissi vererek kilonuzu korumanızı sağlıyor.

Mineral açısından zengin
Yaz aylarında yüksek su içeren kabak türündeki sebzeler 
ise ikinci grubu olușturuyor. Salatalık, patlıcan, acı kabak, 
kabak gibi sebzeler suyun yanı sıra yüksek oranda potas-
yum ve sodyum içeriyor. Bu mineraller de terleyerek mineral 
kaybeden vücuda, kaybettiklerini geri veriyor. Yorgunluğu ve 
harareti alan kabak türü sebzeler, iștah açıcı özellikleriyle de 
yaz sıcağında iștahı kesilenler için uygun bir yiyecek. İçerdiği 
minerallerle yaz rehavetini alan bu sebzeler, yemeklerden so-
ğuk mezelere, salatalardan çorbalara birçok çeșidiyle yemek 
listemize girebilirler. Ayrıca hafif hașlanıp zengin görünümlü bir 
garnitür olarak, et ve balığın yanında yer alabilirler. Üçüncü 
grupta yer alan soğan, sarımsak ve pırasa gibi sebzeler de 
yaz aylarında sıcakla daha çok üreyen basil ve mantar gibi 

bakterilerin öldürülmesine yardımcı oluyor. Bu grup “mikrop 
öldüren” olarak adlandırılıyor. 

Makarnadan balığa...
Yazın soframızı çeșitlendirmek için zeytinyağlılar kadar, etli 
sebze yemekleri de yapıyoruz. Özellikle taze fasulye ve patlı-
can bu etli yaz yemeklerinin bașında geliyor. Ayrıca etli kabak 
ve biber dolması da yanında buz gibi ayranla, yazın oldukça 
tercih edilen bir yemek. Kıymalı veya tavuklu bamya ve zey-
tinyağlı kabak alternatifl er arasında. Yaz sebzeleriyle hazırla-
yacağınız, ana malzemesi domates olan çeșit çeșit soslar da 
makarnaların üzerini iștah açıcı bir biçimde renklendirebilir. Bu 
sebzeler yazın vazgeçilmezi olan balığın yanında da, tabağı ve 
lezzeti zenginleștirmek için kullanılabilirler. 
Yaz mevsimi sağlıklı beslenmek için oldukça elverișli bir dö-
nem. Fırsat bu fırsattır diyerek mönü seçiminizi buna göre ya-
pabilir ve çeșit çeșit yaz sebzeleriyle damak tadınızdan ödün 
vermeden hafif ve sağlıklı beslenebilirsiniz.

 
Malzemeler: 
1 çay bardağı bezelye 
1 çay bardağı fasulye 
1 adet patates 
1 küçük boy kabak 
3-4 kök ıspanak 
1 adet havuç 
1 baș soğan 
1 çorba kașığı un 
2 çorba kașığı tereyağı 
1/2 su bardağı et suyu 
1 çorba kașığı pirinç 
1 su bardağı süt 
1 yumurta sarısı 
Tuz 
Karabiber 

Yapılıșı:
Bütün sebzeleri iyice yıkadıktan sonra ezme makinesinden 
geçirin. Bir tencerede unu yağla hafifçe kavurun. Çekilmiș seb-
ze püresini, kavrulmuș una ekleyip, bir-iki dakika daha karıștırın. 
Sıcak et suyunu, tuzu ve yıkanmıș pirinci de ilave ederek çor-
bayı pișirin. 
Servisten az önce, bir bardak sütle yumurta sarısını iyice çırpa-
rak kaynamakta olan çorbaya ilave edin. Bir tașım daha kayna-
tarak ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

Sebze Çorbası
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Çelebi çocuklar� 
bir harika...



�� �Çelebi Hava Servisi Sosyal Komitesi’nin, tüm istasy-
onlardaki ișçi ve memur personelin çocuklarına yöne-
lik düzenlediği “Hayaller Yarıșıyor” adlı resim ve yazı 
yarıșmasına ilgi yoğun oldu. “7-9 yaș” ve “10-12 yaș” çocuk 
grubu olarak iki kategoride gerçekleștirilen yarıșmada, 
Çelebi çalıșanlarının çocukları, yazdıkları mektuplarda 
ve çizdikleri resimlerde düșlerini anlattılar, hayallerini 
paylaștılar. Yarıșmaya katılan tüm çocuklar, gönderdikleriyle 
değerlendirme komitesini kendilerine hayran bıraktılar.
Hepsi birbirinden güzel ve anlamlı olan hayalleri değerlen-
direrek dereceye giren çocukları belirlemekte ÇSK üyeleri, 
Holding Kurumsal İletișim Departmanı ve Çelebice Dergisi 
Yayınevi Umar İletișim’in yazı ve grafik tasarım uzmanların-
dan olușan değerlendirme komitesi hayli zorlu anlar yașadı. 
Mektup ve rengarenk resimleriyle “hayallerini paylașan” tüm 
katılımcı çocukları tebrik eden komite, iki kategoride dere-
ceye giren toplam 12 çocuğu belirledi. Dereceye girenler 
arasından, 1.’lere dijital fotoğraf makinesi, 2.’lere mp3 ça-
lar, 3.’lere nevresim takımı ve mansiyon alanlara puzzle’ları 
İstasyon Bașmüdür/Müdürleri tarafından takdim edildi. Ay-
rıca yarıșmaya katılan tüm çocuklara, verdikleri emek ve 
gösterdikleri ilgi dolayısıyla teșekkür belgesi verildi. 
Derece alsın ya da almasın, emek veren ve ailesine büyük 
gurur yașatan yarının büyüklerinin, gökkușağı rengindeki bu 
güzel hayallerinin asla solmaması dileğinde bulunan Çelebi 
Hava Servisi, minik bedenlerden çıkan büyük fikirleri yansı-
tan resimleri, kimi istasyonlarında çerçeveleterek ișçi din-
lenme odalarına astı. 

07 - 09 YAȘ DERECEYE GİREN ÇOCUKLARIMIZ
   
            Adı-Soyad Yașı Velisi İstasyon

1. Simge ÖZSARI 8 Filiz ÖZSARI AYT
2.  Tuğçe TEKİN 9 Turgay TEKİN  ATA 
3.  Berna AKYOL  9 Hüseyin AKYOL BJV
4.  Senanur UĞUR 8 Kenan UĞUR ATA
5.  Beyza Gül ENES  8 Metin ENES ATA
6.  Gül BAĞRIYANIK 8 Sebahattin BAĞRIYANIK   ATA 

10 - 12 YAȘ DERECEYE GİREN ÇOCUKLARIMIZ

Adı-Soyadı Yașı Velisi İstasyon

1.  Enes ALBAYRAK 12  Ceyhan ALBAYRAK  MQM
2.  Betül KORKMAZ 10  Ali KORKMAZ  ESB
3.  Fatma YILDIRIM 11  Mehmet YILDIRIM  HTY
4.  Selin KELEȘ 12  Arslan KELEȘ  ESB
5. Songül BIÇAKÇI 11  Osman BIÇAKÇI  TEQ
6.  Berfi n Hanım KORKMAZ 10  Yavuz KORKMAZ  ATA 

Kendileri ve aileleri, resimlerinin istasyonda asılı olmasından 
dolayı heyecan ve sevinç duyan Çelebi çcouklarının mutluluğu, 
ödüllerinin takdim töreninde çekilen fotoğrafl ara da yansıdı...
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1.

Simge Özsarı 
“Dünyadaki bütün çocukların mutlu olmasını diliyorum.”  

2.

Tuğçe Tekin 
“Gökkușağında kaymak, havada uçan arabalı yatağımda uyumak, 
kalpli çiçekler yetiștirebilmek ve dondurmadan evim olsun isterdim.”

3.

Berna Akyol 
“Küresel ısınmanın olmadığı bir dünyada büyümek isterdim.”

6.

Senanur Uğur 
“Tertemiz bir dünyada yașamayı, kaplumbağa șeklinde evimin 
olmasını isterdim.”

Beyza Gül Enes 
“Büyük bahçeli bir evde yașayıp orada yavru köpek ve kuzu 
yetiștirmeyi isterdim.”

5.

Gül  Bağrıyanık 
“Kendime ait odamın olduğu büyük bahçeli bir evde; ailem, pem-
be bisikletim ve hayvanlarımla yașamak isterdim.”

07-09 YA� DERECEYE 
G�REN 
ÇOCUKLARIMIZ

4.



���anayazi 10-12 YA� DERECEYE 
G�REN 
ÇOCUKLARIMIZ

1.

2.

3.
4.

5. 6.

Enes Albayrak 
“Uzayda, kocaman camın içinde yeșillikler, masmavi bir havuz, 
uçan köpeğim ve en sevdiğim arkadașımla birlikte yașamak is-
terdim.”

Betül Korkmaz 
“Deniz içindeki hayatı merak ettiğim için denizaltımın olmasını ve 
onunla denizde yașayan canlıları incelemek isterdim.”  

Fatma Yıldırım
 “Okuyup büyüdüğümde öğretmen olmayı ve Atatürk'ün izinden 
yola devam etmeyi istiyorum.”

Selin Keleș 
“Tertemiz, barıș içinde bir dünya diliyorum.”

Songül Bıçakçı 
“Ormanlarımız yok olmasın, kendime ait bir ormanım olsun
 istiyorum.”

Berfin Hanım Korkmaz
“Büyüdüğümde doktor olmayı, tüm kötü hastalıkları tedavi et-
meyi istiyorum.”  



üstbaslik
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�� Anlașılması güç çizgiler, rengarenk fi gürler, kargacık 
burgacık șekiller... Küçücük bir kağıtta o büyük ve karmașık 
dünyasının yol haritasını veriyor aslında çocuğunuz. Ve siz 
bu garip șekillere anlamadan, șașırarak bakıyorsunuz. Ne 
kadar da farklılar değil mi? Belki henüz konușmayı bile 
doğru düzgün beceremeyen çocuğunuzun çizgi diliyle 
neler anlattığını öğrenmek, aslında oldukça basit. Hadi 
bașlayalım!

Resim, çocuğun zekasından psikolojik durumuna kadar 
birçok alanda önemli bir rehber niteliğindedir. Çocuk, ya-
kın çevresiyle ilișkisini ve bu çevreyi nasıl algıladığını bir 
ayna gibi resmine yansıtır. Henüz özgür hareket kabiliyeti 
ve konușma yetisi kazanamamıș olan çocuk, kendini en 
iyi șekilde resimle ifade eder. Renklerin ve çizgilerin özgür 
dünyası çocuğa, duygu ve düșüncelerini anlatması için ol-
dukça elverișli bir ortam sunar. Bizim anlam veremediğimiz 
bu resimlerde, rastgele çizil-
miș gibi duran her figürün ve 
rengin onun dünyasında bir 
anlamı ve özelliği vardır. Bize 
düșense çocuğumuzun bü-
yüme sürecini bu renkli dünya 
ile takip etmek ve karalama 
döneminden itibaren çeșitli 
materyallerle (renkli boyalar, 
kağıt, çeșit çeșit kalemler) 
onu, özgürce resim çizmesi 
konusunda cesaretlendirmek-
tir. Evler, ağaçlar, hayvanlar, 

insanlar, kısacası her șeyin bambașka betimlendiği bu çizgi 
dünyası bize, çocuğumuzun gerçek dünyasının anahtarla-
rını verir. Onun benmerkezci bakıș açısından, dıșa dönük 
bakıș açısına geçișini, çevreyle olan iletișimini bu resimlerde 
rahatlıkla görebiliriz. 

Sağlıklı bir gelișim için resim, oyun kadar büyük önem tașır. 
Yalnızca çocuğumuzu daha iyi anlamamıza değil, onun kas, 
el ve göz koordinasyonu, bedensel ve bilișsel gelișimine de 
yardımcı olur. Ayrıca çocuğun büyüme döneminde yașadığı 
zorlu süreçleri çizgilerle dıșarı vurmasını sağlayarak, sağalt-
ma ișlevi görür. Öyle ki uzmanlar; kağıdı kullanıș tarzı, renk 
seçimi, figürlerin boyutu ve kağıda yerleștirilme biçimi gibi 
kriterlerle çocuğun sağlıklı bir zeka ve düșünce yapısına 
sahip olup olmadığını rahatça anlayabilirler. Resim çizme 
ve renklendirme evrelerinde çocuk dikkat, odaklanma gibi 
beklenen sinyalleri veriyorsa, bu sağlıklı bir gelișim süreci 

yașadığının göstergesidir. 

Çocuğun resimle olan bu özel 
ilișkisinde, anne-babası ka-
dar anaokulu öğretmenine de 
görevler düșer. Burada ebe-
veynlerin ve öğretmenin bak-
ması gereken ilk șey çocuğun 
güzel resim yapıp yapmadığı 
değil, kendini rahatça ifade 
edip edemediğidir. Çirkin veya 
güzel fark etmez, önemli olan 
içinde bulunduğu yașa ve ze-
kaya uygun bir șekilde resim 
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yapmasıdır. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin yaptığı en büyük 
hata “Ağaç kırmızı olmaz” veya “İnsanlar çöp gibi çizilmez” 
diyerek çocuğu yaratıcılıktan ve özgürlükten uzak basma-
kalıp bir dünyaya sürüklemektir. Çocuk, ne ve nasıl çizerse 
çizsin yönlendirilmemeli ve resim yaparken kendini baskı 
altında hissetmemelidir. Resim çizerken bașarısız olduğu 
söylenerek kalemi elinden alınan çocuk, duygusal olarak 
hayal kırıklığı yașayacaktır. Çünkü o, bizim anlam vereme-
diğimiz karalamaları yaparken dahi büyük bir haz almakta, 
elindeki boyayla bir șeyleri farklılaștırmanın mutluluğunu 
yașamaktadır. Bu haz içinde çocuk gitgide gelișecek, göz-
lemleri ve deneyimleriyle zaten zamanla bizim tanıyabilece-
ğimiz nesneler çizmeye bașlayacaktır. Karalama evresinden 
figür evresine geçerken yașadığı gelișim ve elindeki boyaya 
zamanla daha hakim olduğunu hissetmek, çocuğa özgü-
ven kazandıracaktır. Tabii ki anne-baba çocuk resim yapar-
ken yanında olmalı ve ortaya çıkan rengarenk resimlere ilgi 
göstermelidir. Yetișkinlerin yaptığı bir bașka önemli hata ise, 
resmi diğer dersler ve faaliyetler kadar önemli görmemele-
ridir. Oysa ki resim çocuğun sesleri ve sayıları öğrenmesi 
kadar önemli bir faaliyettir. Çocuğa herhangi bir soru sordu-
ğunuzda alacağınız sözlü yanıt resmin size sunacağı zengin 
dünyadan daha derinlikli olmayacaktır.  
Peki çocuğunuzun yaptığı resimleri nasıl değerlendireceksi-

niz? Pedagoglar çocuk resminin gelișim așamalarını çizim, 
mekan kullanımı ve renk seçimi açısından değerlendirerek 
resim ve çocuk ilișkisini beș döneme ayırmıșlardır. Kalemi 
eline aldığı ilk dönem olan “Karalama dönemi”nde (1-4 yaș) 
resimler çaprașık ve anlașılmazdır. Çocuk kağıdı gelișigü-
zel kullanır. “Șematik öncesi dönem”de (4-7 yaș) duygu ve 
düșünceler az da olsa resme yansımaya bașlar. Yakın çev-
redeki nesneler resimdeki yerini alır. Bu dönem bilinçli renk 
seçiminin yapılmaya bașlandığı dönemdir. Objelerin anlam 
ve önem sırasına göre büyük veya küçük çizildiği “Șematik 
dönem”de (7-9 yaș) ise çocuk, renk seçimlerini tamamen 
gerçeğe uygun yapar. “Gerçekçi resim dönemi” (9-12 yaș)
çocuğun resmin bütününden çok detaylar üzerinde dur-
duğu dönemdir. Artık betimlemelerde bir kompozisyon ve 
perspektif vardır. Son dönem olan “Doğalcılık dönemi”nde 
(12-14 yaș) ise çocuk gördüğü nesneleri boyutları ve de-
rinlikleriyle birlikte, daha zengin bir çizimle resmine yansıtır. 
Renklerin ve çizgilerin iyi kullanıldığı bu dönemde, el beceri-
si gelișirken ters orantılı olarak resim yapma isteği azalır. 
Resim çocuk için çok iyi bir gelișim ve eğlence aracı, ebe-
veynler içinse iyi bir iletișim aracı ve yol göstericidir. Sizi ço-
cuğunuzun duygu ve düșünce dünyasına götürecek birkaç 
önemli ipucu var elinizde artık. Boya kalemleri ve kağıt da 
diğer elinizde tabii..

Büyüklük
Çok büyük ve çok küçük 
resimler anlamlı olabilir. 

Büyük Resimler: Sayfanın 
tamamını kaplayan çok büyük 
resimler:

• İç kontrol zayıfl ığı 
• Hiperaktivite 
• Dikkat dağınıklığı 
• Saldırganlık  

Küçük Resimler: Birkaç cm 
büyüklüğündeki resimler:

•Ürkek 
• Benlik saygısı düșük 
• İçe dönük

Abartılı Çizimler
Beden kısımlarının abartılarak büyük veya 
küçük çizilmesi:

Baș: Zihinsel açıdan kendini yetersiz görme
Ağız: Konușma ve dil problemi, bağımlılık
Gözler: Gözbebeği olmadan çizilen resimler, 
görme problemi, güvensizlik ve șüphecilik 
Ayaklar: Güven isteği ve kaygı 
Burun: Solunum güçlüğü çekme
Kulaklar: İșitme problemi, kușku 
(bașkaları tarafından dinlendiğini düșünme) 
Cinsel Organlar: Saldırganlık, dürtü 
kontrolünün zayıfl ığı

Eksik ve Unutulan 
Çizgiler 
Bazı beden kısımlarının çizilmemesi 
veya belirgin olmaması:

Eller: Güvensizlik, çevreye 
uyumda güçlük 
Kollar: Güvensizlik, güç ve 
kuvvet azlığı 
Bacaklar: Çocuğun kendini desteksiz 
ve hareketsiz olarak algılaması
Ayaklar: Kendine güvensizlik
Burun: Benlik saygısı düșük 
Ağız: İlișki kurmakta zorluk


