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Çelebi Havacılık Holding 
iç yayın organıdır.

Macaristan, Hindistan ve Türkiye’nin 
ardından Çelebi’nin büyük çaplı kargo 
hizmetlerine başladığı dördüncü 
ülke Almanya oldu. Çelebi, Frankfurt 
Havaalanı Güney Kargo Köyü’nde 
kargo ve antrepo hizmetlerine başladı.

Çelebi Hava Servisi çalışanları 
“Gelişim” konulu fotoğraf 
yarışmasında birbirinden güzel 
karelere imza atarak yeteneklerini 
sergiledi.

Çelebi’nin Frankfurt Kargo 
Antreposu açıldı

Melbusat Komitesi, ÇHS 
personelinin rahat, konforlu ve şık 
melbusatlar giymesini sağlamak için 
çalışmalarına başladı.

Çelebi Tiyatro Kulübü oyuncuları 
sahneledikleri “Oyun Karıştı” adlı 
oyunda, muhteşem bir performans 
sergileyerek izleyicileri kendine 
hayran bıraktı.

Çelebililer "Gelişim"i fotoğrafladı

Çelebi Tiyatro Kulübü'nden 
muhteşem performans

Melbusat Komitesi, ÇHS'nin rahatlığı 
ve konforu  için çalışıyor!



Çelebi Grubu’nda yenilikler ve gelişmeler hız kesmeden de-
vam ediyor. 2011’e hızlı bir başlangıç yapan Çelebi, adım 
adım 55. yaşına yaklaşırken tecrübesiyle büyümeye, vizyo-
nuyla genişlemeye devam ediyor.
Türkiye’de ve yurtdışında sivil havacılıkta elde ettiği başarı-
larla adını sektörün önemli isimleri arasına yazdıran Çelebi, 
son yıllarda ağırlık verdiği kargo&antrepo işletmeciliğinde de 
kalitesiyle, farkını ortaya koyuyor. Uluslararası Frankfurt Ha-
valimanı Güney Kargo Köyü’nde hizmete giren yeni antrepo 
ile Çelebi’nin bayrağı Avrupa’nın tam kalbinde, Macaristan’ın 
yanı sıra Almanya’da da dalgalanmaya başladı.
Havacılıktaki yatırımlarını sadece kendi iş alanıyla sınırlı tut-
mayan Çelebi, Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu 
Sivil Havacılık Yüksekokulu sosyal sorumluluk projesiyle, 
verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadı. Resmi açı-
lışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen yüksekokul, gele-
ceğin havacılarına kapılarını açtı.
Geniş bir hizmet yelpazesinde sürdürdüğü faaliyetleri-
ni uluslararası kalite standartlarında sunmaya devam 
eden Çelebi’nin başarılı pizza restoran zincirlerinden Little 
Caesars’ın restoran sayısı 50’yi aştı. LC’nin bundan sonraki 
hedefi ‘dalya’ demek. Çe-Tur da yeni işbirlikleriyle, hedefle-
rini daha da büyüterek güçleniyor. 

Diğer gelişmeler ve ayrıntılar Çelebice’de... 
Sayfaları merakla çevirmeniz dileğiyle...

haberler

avrupa'nın küçük dev 
adamı: frankfurt

geleceğe yön 
veren icat: pusula

bilim: tesadüfen 
yapılan icatlar

çalışanlarımız

bodrum kalesi'ni 
fethettik!

bugün dünden daha 
zeki olmak ister 
misiniz?

istanbul'un 
broadway'i: 
direklerarası

kırk yılın hatrı:
türk kahvesi



Çelebi Holding tarafından inşa edilen Erzincan Üniversitesi 
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun açılışı, 

Türk sivil havacılığı yer hizmetlerinin duayeni merhum 
Ali Cavit Çelebioğlu’nun doğumgününde gerçekleştirilen 
görkemli bir törenle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yapıldı.  

gündem I 06-07

Sivil havacılık y
er hizmetlerinin

duayenine,doğu
mgününde 

en anlamlı hed
iye



elebi Holding tarafından yaptırılan Erzincan Üniver-
sitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yükseko-
kulu, Türk sivil havacılığı yer hizmetlerinin duayeni 
merhum Ali Cavit Çelebioğlu’nun doğumgünü 
olan 5 Mart’ta düzenlenen bir törenle, Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erzincan Cumhuri-
yet Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Hava-
cılık Yüksekokulu’nun açılışını, Yalnızbağ Yerleşkesi’nde ya-
pılan törene canlı bağlanarak gerçekleştirdi. Çelebi Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Çelebioğlu Tokgöz’ün 
başkanlığında gerçekleştirilen açılış töreninde, Çelebi 
Holding’den kalabalık bir heyetin yanı sıra Erzincan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve üniversite yönetimi 
de hazır bulundu.

Sektöre en anlamlı hediye
E. Ü. Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu projesi; 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım başta olmak üzere Ulaştır-
ma Bakanlığı himayesinde, Erzincan Üniversitesi eski Rek-
törü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap ve sonrasında Erzincan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu’nun önderliğin-
de, Erzincan Üniversitesi ile işbirliği içinde, Çelebi Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Can Çelebioğlu ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Canan Çelebioğlu Tokgöz’ün yönetimi ile Çe-
lebi Grubu tarafından hayata geçirildi. Türk sivil havacılığı yer 
hizmetlerinin duayeni Ali Cavit Çelebioğlu’nun adını taşıyan 
yüksekokulun açılışının, merhumun doğumgününde gerçek-
leştirilmesi, “Türk havacılık sektörüne ve eğitime anlamlı bir 
hediye” olarak yorumlandı.
Türk sivil havacılığında, yer hizmetleri sektörünün önde gelen 
kuruluşu olan Çelebi, son yıllarda Türkiye ve dünyada büyük 
gelişmelerin yaşandığı sivil havacılığın, ülke genelinde tanın-
ması ve nitelikli insan kaynağına kavuşabilmesi konusunda 
özel çalışmalar yürütüyor. Ana faaliyet alanındaki “en eski 
özel kuruluş” unvanı ile Çelebi, yarım asrı aşkın tecrübesi ışı-
ğında uyguladığı İK politikaları ile yetiştirdiği nitelikli personeli 
Türk sivil havacılığı ve yer hizmetleri sektörüne kazandırarak 
alanında adeta bir okul vazifesi görüyor. Tüm bunların yanı 
sıra Çelebi, sektöre nitelikli personel kazandıracak, eğitim 
alanındaki farklı projelere de destek veriyor. Çelebi, Ulaş-
tırma Bakanlığı ve Erzincan Üniversitesi işbirliğiyle E. Ü. Ali 
Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun kurulması 
projesini hayata geçirerek bu yönde çok önemli bir adım attı. 
Yüksekokula; yer hizmetlerinin sektörel oluşumunda büyük 
pay sahibi olması ve hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla Türk 
sivil havacılığına önemli katkılarda bulunması nedeniyle Çele-
bi Holding’in kurucusu Ali Cavit Çelebioğlu’nun ismi verildi.

Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi’ndeki, toplam 
4.000 m² alan üzerine kurulu, 16.000 m² kapalı alan ve 4 
katlı binaya sahip yüksekokulda; 1921 öğrenci kapasiteli 24 
derslik, 98 kişi kapasiteli 3 bilgisayar laboratuvarı ve 100 kişi 
kapasiteli 2 dil laboratuvarı mevcut. 77 öğretim görevlisi ofi-
sinin yanı sıra diğer idari bölümlerin de yer aldığı yüksekokul-
da, öğrenci ihtiyaçlarına yönelik sosyal alanlar da bulunuyor. 
E. Ü. Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun 
öğretim kadrosu, eğitim kalitesinin en üst seviyeye çıkarıl-
ması hedeflenerek Çelebi Holding’in desteğiyle sağlanan 
uzman ve büyük bir bölümü havacılık kökenli akademisyen-
lerden oluşturuldu. Yüksekokulun hazırlık dönemi için kaliteli 
bir İngilizce eğitiminin verilmesi amaçlanarak yabancı öğre-
tim elemanları görevlendirildi. İlk kayıt dönemini 2010-2011 
akademik eğitim yılı başında gerçekleştiren E. Ü. Ali Cavit 
Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu, bu ders yılı için top-
lam 35 öğrenci almış bulunuyor.
Yüksekokulun inşa edilmesi, geliştirilmesi ve eğitim-öğretim 
sürecinin yürütülmesinde işbirliği yapılmasını kapsayan pro-
tokol, 10 Mayıs 2008 tarihinde Çelebi Holding, Erzincan 
Üniversitesi ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanmış ve 
okulun temeli 24 Ağustos 2008 tarihinde atılmıştı.



Çelebi’nin Frankfurt Kargo 
Antreposu açıldı

Macaristan, Hindistan ve Türkiye’nin ardından Çelebi’nin büyük çaplı kargo hizmetlerine 
başladığı dördüncü ülke Almanya oldu. Kargo ve yer hizmetleri alanında global çapta büyüme 
stratejisiyle hareket eden Çelebi, Frankfurt Havaalanı Güney Kargo Köyü’nde açılan modern ve 

son teknoloji ürünü tesisinde kargo ve antrepo hizmetlerine başladı.

gündem I 08-09

Çelebi bayrağı Avrupa’nın kalbinde 



G
lobal pazarda büyüme stratejisi doğrultusun-
da çalışmalarına devam eden Çelebi, Avrupa 
ve dünyanın en önemli hava yolcu ve kargo 
trafik üslerinden biri olan Uluslararası Frank-

furt Havalimanı’nda açtığı yeni antrepoda faaliyetlerine 
başladı. Çelebi’nin Macaristan’dan sonra Avrupa’da attı-
ğı ikinci büyük adım olan Frankfurt Havaalanı Güney Kar-
go Köyü (Frankfurt Cargo City Süd) tesisinde; 15.193 m2 
antrepo alanı, 8.046 m2 ofis alanı ve 162 araçlık kapalı 
otopark bulunuyor.

Kendi alanında dünyadaki en başarılı yazılım ve yüksek 
güvenlik standartları ile Frankfurt Havalimanı’nda, 10 
Ocak’tan bu yana faaliyet gösteren Çelebi Kargo Depo-
lama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Celebi Cargo GmBH), 
Frankfurt tesislerinde yılda 180.000-200.000 ton kargo 
kapasitesi ile hizmet verecek. İki ayrı ofis blokunda ha-
vayolu şirketlerine de evsahipliği yapacak olan Çelebi’nin 
Avrupa merkez ofisi de aynı tesislerde bulunacak.

Macaristan, Hindistan, Polonya, Belçika ve Almanya 
gibi ülkelerde yaptığı yatırımlarla dünya pazarlarında söz 
sahibi olan Çelebi’nin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıkla-
mada şu ifadeler yer aldı: “Şirketimizin %99,9 oranında 
iştirakinin bulunduğu, bağlı ortaklığımız Çelebi Kargo 
Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin, sermayesinin 
%100’üne sahip olduğu Almanya’nın Frankfurt şehrinde 
mukim 4.000.000 avro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı 
ortaklığı Celebi Cargo GmBH, Uluslararası Frankfurt Ha-
valimanı Kargo Köyü’nde bulunan depo/antrepo tesisle-
rinde 10.01.2011 tarihi itibariyle hava kargo depolama ve 
elleçleme hizmetleri vermeye başlamak suretiyle faaliyete 
geçmiştir.”

Teknolojisi, yazılımı ve donanımıyla dikkat çekiyor
Antrepo; yazılım ve güvenlik sistemlerinin yanı sıra, sa-
hip olduğu 284 adet 10 feet ULD kapasiteli tam otomatik 
ETV makinesi (Elevating Transfer Vehicle) gibi ileri tekno-
loji ürünü ve yüksek kapasiteli donanımı ile de, Frankfurt 
Havaalanı Güney Kargo Köyü’nün en modern ve önemli 
tesislerinden biri oldu. Üstün özelliklere sahip tesisi ve 
Çelebi’nin uluslararası pazardaki marka değerinin et-
kisiyle, henüz açılmadan dünyanın en büyük havayolu 
şirketleri ile anlaşmalar imzalayan Celebi Cargo GmBH, 
diğer sektörlere göre çok daha hızlı büyüyen hava kargo 
trafiğine cevap verebilmek amacıyla Almanya ve Avrupa 
pazarında yerini aldı.

Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Çele-
bioğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Frankfurt 
Havaalanı’ndaki çalışmalarımız Batı ve Orta Avrupa’ya 
yönelik stratejimizin ayrılmaz bir parçası. Bu atılımı, 
Avrupa’da kurmayı planladığımız büyük çaplı yer hizmet-
leri ve dağıtım ağına doğru atılmış bir adım olarak görü-
yoruz. Pazara, kalite ve üstün teknoloji odaklı yeni bir yer 
hizmetleri modeli getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Çelebi’nin 
Frankfurt Havaalanı’ndaki müşterileri tek bir tuşla antre-
podaki kargolarının durumuyla ilgili otomatik güncelleme 
ile kargo ve ekipman envanteri alabiliyor.
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ÇHS üç istasyonunda, Nasair’in hizmetinde
Suudi Arabistan’ın ilk düşük maliyetli (low cost) 
havayolu şirketi Nasair, Türkiye seferlerine başladı. Cidde 
ve Riad’dan İstanbul Sabiha Gökçen, Adana ve Hatay 
havalimanlarına haftada toplam 11 sefer gerçekleştirecek 
olan Nasair, Suudi Arabistan’dan Adana ve Hatay’a direkt 
uçuşlar gerçekleştiren ilk havayolu şirketi olma özelliği 
taşıyor. 

Nasair’in Cidde’den gelen A320 tipi uçağı, 14 Mart’ta 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Uçuş ekibini geleneksel 
olarak çiçeklerle karşılayan ÇHS SAW İstasyonu 
çalışanları, yolculara da lokum ikramında bulundu. Başarılı 
bir operasyonla, hizmetlerini zamanında ve kusursuz bir 

şekilde sunan Çelebi SAW ekibi, uçakta bulunan Nasair 
Satış Direktörü Turki Abdullah Al-Jawini’nin de takdirini 
aldı. 15 ve 16 Mart’ta, Nasair’e ilk hizmetlerini sunan ÇHS 
Adana ve Hatay istasyonları da başarılı operasyonlarıyla 
göz doldurdu. Tecrübelerini ve kalitelerini sundukları 
hizmete en iyi şekilde yansıtan Çelebi Adana ve Hatay 
ekipleri, çiçek ve lokum geleneğini de bozmadı. 

Nasair yetkililerinden Al-Jawini, konuyla ilgili bir basın 
açıklaması yaparak havayolu hakkında bilgi verdi 
ve uçuşların herkes için hayırlı olmasını diledi. Basın 
toplantısına havayolu temsilcilerinin yanı sıra havaalanı 
yönetiminden de katılım oldu. 



ÇHS ATA’dan Nijerya 
Cumhurbaşkanı’na kusursuz hizmet
ÇHS İstanbul İstasyonu, Nijerya Cumhurbaş-
kanı’nın uçağına sunduğu kusursuz hizmetle sek-
tördeki tecrübesini ve başarısını bir kez daha ortaya 
koydu. 3 Şubat 2011’de Nijerya Air Force uçağı ile 
Atatürk Havalimanı’na inen Cumhurbaşkanı, Valilik 
ve Devlet Konukevi Protokol Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından çiçeklerle karşılandı. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’la resmi temaslarda bulunmak üzere 
İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı, aynı gün ülkeden 
ayrıldı. AtlasJet Support’un temsilciliğinde gerçek-
leştirilen uçuşa, gelişte ve gidişte verilen yer hizmet-
lerinde, ÇHS İstanbul çalışanlarının başarısı ve müş-
teri memnuniyetinden ödün vermeyen ilkeli hizmet 
anlayışı yine göz doldurdu.

Sivil havacılık yer hizmetleri sektörünün köklü ve öncü 
ismi Çelebi’nin Macaristan’daki başarılı şirketi Celebi 
Ground Handling Hungary Ltd. (CGHH), Budapeşte’de 
yeni antreposu ile hizmet vermeye başladı. CGHH’nin 
yeni antreposu, yapısı ve teknolojisi ile bölgedeki en 
modern antrepolar arasında yer alıyor.  Budapeşte Fe-
rihegy Uluslararası Havalimanı’na 5 km uzaklıkta yer 
alan CGHH Antrepo, yaklaşık 2400 m²’lik alana ve yıllık 
25.000 ton kargo elleçleme kapasitesine sahip. Gerek 
genel gerekse özel, her tür kargonun elleçlenmesine uy-
gun yapıdaki antrepoda, DGR ve soğuk hava depolama 
alanları da bulunuyor. Teknolojik altyapısı ile fark yaratan 
CGHH antrepo ekipmanları arasında; 20 feet’lik bir truck 

dock, 1 x-ray cihazı, 1 adet 8 tonluk, 4 adet 2,5 tonluk 
ve 2 adet de 1,5 tonluk forkliftler yer alıyor. 

CGHH Antrepo’da güvenlik de en üst düzeyde sağlanı-
yor. X-ray cihazının yanı sıra antrepo, son teknoloji ürünü 
kamera sistemi ile kontrol altında tutuluyor ve gerekli du-
rumlarda özel bir bomba kontrol hizmeti de sunabiliyor. 
Büyük ilgi ve talep gören CGHH Antrepo, henüz açılır 
açılmaz kapasitesinin % 60’ının üzerinde bir müşteri kit-
lesine ulaştı ve hizmet vermeye başladı. Antreponun ilk 
müşterileri arasında yer alan Lufthansa Truck Cargo ve 
Asiana Truck Cargo’nun toplam elleçleme potansiyelle-
rinin, yıllık 16.000 tonun üzerinde olduğu bildirildi. 

Çelebi, Budapeşte’de yeni antreposuyla fark yarattı

Little Caesars, 50 restorana ulaştı
Geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmeti ve güleryüzlü 
çalışanlarıyla müşteri memnuniyetinden ödün verme-
den çalışmalarını sürdüren Little Caesars, gördüğü yo-
ğun talep ve ilgi doğrultusunda birbiri ardına restoran 
açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılı %100 büyüme 
hedefine yönelik çalışmalarla tamamlayan Çelebi Gıda 
Grubu, 2011’e de hızlı bir giriş yaptı. LC’nin vazgeçil-
mez lezzetleri artık Üsküdar, Şirinevler, Tuzla, Beykent, 
Ulus, Yeşilpınar ve Zeytinburnu’nda pizza severlerin 
hizmetinde olacak. Yeni restoran açılışlarıyla lezzet ağı-
nı her geçen gün büyüten Little Caesars Pizza çalışan-
ları da, 50 restorana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.



haberler I 12-13

Çelebi Delhi Kargo, Hindistan’daki 
birinci yılını kutladı
Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’nda 
kargo antrepo işletmeciliği hizmeti sunan Çelebi Delhi 
Kargo, 13 Ocak’ta Hindistan’daki birinci yıldönümü-
nü kutladı. Çelebi Delhi Kargo’nun birinci yıldönümü, 
Çelebi’nin Hindistan’daki müşteri ve ortaklarıyla işbirli-
ğini kutlamak için düzenlediği Yıllık Çelebi Mükemmel-
liyet Ödülleri (Annual Celebi Excellence-ACE) galasına 
denk geldi. Evsahipliğini Çelebi Holding ve Çelebi Delhi 
Kargo’nun yaptığı, Avrupalı dans toplulukları ve Hint 
şarkıcı Shivam Pathak’ın performanslarıyla renklenen 
galaya Çelebi’nin Hindistan’daki tüm müşteri ve ortak-
larının katılması, şirketin bu ülkedeki işbirliklerinin sağ-
lamlığını bir kez daha göstermiş oldu. En başarılı hava-
yolu, en başarılı ihracat ortağı ve en başarılı ithalat or-
tağı kategorilerinde ilk beş şirkete verilen ACE ödülleri, 
Hindistan’da kargo hizmetleri pazarının gelişimini des-
teklemek ve Çelebi Delhi Kargo’nun büyümesine katkı 
sağlayan müşteri ve ortakların başarılarını tescillemek 
için düzenleniyor. Çelebi Delhi Kargo; 3000’den fazla 
çalışanı, son teknoloji ürünü ekipmanları, güleryüzlü 
hizmet anlayışı ve hız kesmeyen yeniliklerle Delhi’de 
Çelebi kalitesini başarıyla temsil ediyor. Ödül törenin-
de konuşan Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Can Çelebioğlu, “Hindistan’daki kargo hizmetleri ve 
havacılık anlayışını değiştiren Çelebi Delhi Kargo, bir-
likte çalıştığı havayolları ve hükümet yetkililerinin övgü 
ve takdirini toplamaya devam ediyor. Bu başarının, yıl 
boyunca kusursuz hizmet sağlamamız için bize ilham 
veren müşterilerimizin desteği sayesinde olduğuna 
inanıyoruz. Bu geceki ödüller de, müşterilerimize duy-
duğumuz minnettarlığın bir ifadesi ve şirketimize ve 
Çelebi’nin Hindistan’daki büyümesine duydukları inan-
ca karşılık bir teşekkürdür” dedi.

ÇHS Sabiha Gökçen-Air Arabia işbirliği
Air Arabia Maroc ile yeni bir işbirliğine başlayan Çele-
bi Hava Servisi, havayolunun Sharjah Uluslararası Ha-
valimanı ve Kazablanka’dan İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na gerçekleştirdiği seferlerin yer hizmetlerini 
üstlendi. Aralık ayında uçuşlarına başlayan Air Arabia, 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na, dördü Sharjah’tan ve üçü 
Casablanca’dan olmak üzere haftada toplam yedi sefer 
gerçekleştiriyor. Havayolunun ilk seferinde, tüm uçuş eki-
bini çiçeklerle karşılayan ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu 
çalışanları, verdikleri kaliteli hizmet sonrasında havayolu 
yetkililerinden teşekkür aldı.

ÇHS Dalaman’da 
ödül sevinci
Uzun yıllardır sürdür-
dükleri işbirliği kapsa-
mında, Thomas Cook 
Havayolları’na başarıyla 
hizmet veren ÇHS Da-
laman İstasyonu, 2010 
yılının “En Dakik Perfor-
mans (Best On Time 
Performance)” ödülüne 
layık görüldü. Yoğun 
geçen sezonda ger-
çekleştirdikleri başarılı ope-
rasyonlarla havayolu yetkililerinin takdirini alan, müşte-
ri memnuniyetinden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla 
beğeni toplayan Çelebi Dalaman çalışanları, Thomas 
Cook’un 2010 yılında aldığı hizmetleri değerlendirmesi 
sonucunda “2010 Gurur Ödülleri” başlığı altında verdi-
ği bu anlamlı ödülün haklı mutluluğunu yaşıyor. Üstün 
performanslarının takım ruhunun bir ürünü olduğuna 
inanan ÇHS Dalaman ekibi, yeni başarılara imza atmak 
için çalışmalarını sürdürüyor.



ÇHS Ankara İstasyonu’ndan Fransa 
Cumhurbaşkanı’na VIP hizmet
25 Şubat’ta resmi bir ziyaret için Ankara’ya gelen 
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin özel uça-
ğının yer hizmetleri, Çelebi Hava Servisi Ankara İstas-
yonu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 
verildi. Ankara’daki resmi temasları için beraberindeki 
heyetle Esenboğa Havalimanı’na inen Cumhurbaşka-
nı Sarkozy’nin A-330 tipi uçağının geliş ve gidişteki yer 
hizmetleri, ÇHS Ankara İstasyonu’nun tecrübeli ekibi 
tarafından sunulan kusursuz hizmetle gerçekleştirildi. 
Aynı gün ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı ve 
beraberindeki heyete verilen kaliteli hizmet dolayısıy-
la  Air France ve KLM Havayolları İstasyon Müdürü, 
Çelebi’ye teşekkürlerini iletti ve başarılarının devamını 
diledi.

Çe-Tur sözleşme yeniledi
Taşımacılık alanındaki tecrübesi ve kaliteli hizmet 
anlayışı ile sektörün aranan isimleri arasında yer alan 
Çe-Tur, 2011 yılı başından şubat ayı sonuna kadar 
geçen süre içerisinde gerek mevcut müşterileriyle ge-
rekse yeni anlaşma sağladığı müşterilerle sözleşme 
imzaladı. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla her-
kesin takdir ve beğenisini kazanan, işbirliği içerisinde 
bulunduğu kurum ve kuruluşlardan teşekkür alan Çe-
Tur, Antalya İstasyonu’nda imzaladığı Motivasyon Tu-
rizm, Yaren Turizm, Viking Turizm, AGT Ağaç Sanayi 
ve Olympians Otel sözleşmelerinin yanı sıra İstanbul 
İstasyonu’nda da Aegon Sigorta ve Polat Otel’in taşı-
macılık hizmetlerini gerçekleştirecek.

Çelebi Delhi yeni müşterilerle büyüyor
Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’nda  
hizmetlerini başarıyla sürdüren Çelebi Delhi Yer Hizmetleri 
(Celebi Ground Handling Delhi), beş yeni uluslararası ha-
vayolu şirketiyle daha anlaşma imzalayarak müşteri port-
föyünü genişletti. Delhi’ye haftada 14 uçuş gerçekleştiren 
Deccan Havayolları, 16 Aralık 2010 itibariyle yer hizmetlerini 
Çelebi’den almaya başladı. Çelebi Delhi, günde 60’ın üze-
rinde uçuş gerçekleştiren, Hindistan’ın ikinci büyük havayo-
lu Jet Airways’e ise ilk hizmeti 27 Aralık’ta verdi. 
Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’na haftada 2 
uçuş gerçekleştiren Tacik havayolu East Air ve havalima-
nına haftada 3 uçuşu bulunan TNT Havayolları da Delhi’de 
yer hizmetleri için Çelebi’yi seçti. İki havayoluna da mart 
ayında hizmet verilmeye başlandı. Ayrıca Delhi’ye günde 5 
uçuş gerçekleştiren Jagson Havayolları da 7 Şubat’tan iti-
baren yer hizmetlerini Çelebi’den almaya başladı. 
Son teknoloji ürünü ekipmanları, müşteri memnuniyetinden 
ödün vermeyen ilkeli hizmet anlayışı ve her geçen gün bü-
yüyen müşteri portföyüyle Çelebi Delhi Yer Hizmetleri, Hin-
distan havacılığında fark yaratmaya devam ediyor.

Sky Havayolları, ÇHS 
Van İstasyonu’ndan 
ilk hizmetini aldı
15 Ocak’ta Van Ferit Melen 
Havaalanı’na iç hat uçuşlarına 
başlayan Sky Havayolları da 
yer hizmetlerinde Çelebi Hava 
Servisi’ni tercih etti.

Sky Havayolları’nın Van’a gerçekleştirdiği ZY017 sefer sayılı 
ilk uçuşun hizmetleri, ÇHS Van çalışanları tarafından ger-
çekleştirilen başarılı bir operasyonla verildi. Uçuş ekibini 
çiçeklerle karşılayan Çelebi personeli, tecrübesi ve kalite-
siyle herkesin takdirini topladı. Uçağın havaalanına varışının 
ve hizmetlerin tamamlanmasının ardından DHMİ Meydan 
Müdürlüğü ofisinde Meydan Müdürü Engin Zırhlıoğlu, Sky 
Havayolları Genel Müdürü Tahir Görgülü, Sky Van GSA Ab-
dullah Tunçdemir ve Çelebi Van İstasyon Müdürü Şevket 
İnsel’in katılımıyla kısa bir toplantı düzenlendi. Katılımcılar 
toplantıda, güzel başlayan bu anlamlı işbirliğinin güçlenerek 
uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundular.
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27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve en 
önemli uluslararası spor etkinliklerinden biri olan 2011 
Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları (Winter Universiade) 
boyunca dünyanın gözü Erzurum’daydı. 58 ülkeden 3000 
sporcunun katıldığı oyunları izlemek için birçok ülkeden 
devlet adamı ile yerli ve yabancı binlerce konuk Erzurum 
Havaalanı’na iniş yaptı. Kış Oyunları için yeni inşa edilen te-
sislerin toplu açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun da katıldığı 
bir törenle Cemal Gürsel Stadyumu’nda yapıldı. Erdoğan 
ve Papandreu’nun uçaklarının yer hizmetleri ÇHS Erzurum 
İstasyonu tarafından verildi. Erzurum Havaalanı’nda, Mülki 
İdare Amirliği ve Türk Hava Yolları ile başarılı bir işbirliği içe-
risinde operasyonlarını sürdüren ve kusursuz hizmet sağla-
yan Çelebi Hava Servisi Erzurum ekibi, ilgili tüm kurum ve 
kuruluşların takdirini topladı. Erzurum Mülki İdare Amirliği 

ve THY, organizasyona verdiği destek ve sunduğu kaliteli 
hizmet sebebiyle ÇHS Erzurum İstasyonu’na birer teşekkür 
mektubu gönderdi. THY’den gelen mektupta; “Çelebi Hava 
Servisi ramp çalışanları kusursuz hatta insanüstü gayretle 
çalışırken, benzeri olağanüstü faaliyeti olimpiyatlar süresin-
ce yolcu ve trafik hizmetlerindeki Çelebi Hava Servisi perso-
neli de göstermiştir” ifadesine yer verilirken, başta İstasyon 
Müdürü Demet Kahveci olmak üzere tüm ekibe teşekkür 
edildi. Erzurum Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amiri Özgür 
Aslan’ın imzasını taşıyan diğer mektupta ise “Çelebi Hava 
Servisi A.Ş. olarak vermiş olduğunuz yer hizmetinin diğer 
kurum ve kuruluşların takdirini kazanmış olması da, bizim 
düşüncemizi desteklemektedir. Bu gayret ve başarıyı takdir 
ederek, Çelebi Hava Servisi A.Ş. İstasyon Müdürü Demet 
Kahveci ve ekibine teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın 
devamını dilerim” cümleleri yer aldı.

ÇHS Erzurum’a Universiade teşekkürü

Çe-Tur’dan BP’ye 
başarılı hizmet 
BP Gaz A.Ş.’nin 12 Mart'ta 
Adana HiltonSa Otel’de dü-
zenlenen “Huzurlu Evlerden 
Güvenli Sürüşlere” isimli orga-
nizasyonun transfer hizmetleri, 
Çe-Tur tarafından gerçekleşti-
rilen başarılı bir operasyonla 

sağlandı. Organizasyona katılan yakıt tankeri sürücü-
lerinin ve ailelerinin, Hatay ve Osmaniye’den Adana’ya 
ulaşımlarını gerçekleştiren Çe-Tur Çelebi Turizm, kali-
teli hizmetiyle bir kez daha göz doldurdu. Toplam 120 
kişinin katıldığı BP toplantısında, müşteri odaklı yakla-
şımlarını en iyi şekilde ortaya koyan Çe-Tur çalışanları, 
yetkililerden tam not aldı.

Thomson Airways’ten,  
ÇHS Dalaman’a ödül 
 
Yoğun bir sezonu başarılı bir şekilde geri-
de bırakan ÇHS Dalaman İstasyonu, ger-
çekleştirdiği başarılı operasyonlarla hava-
yolu şirketlerinden aldığı ödüllere bir yeni-
sini daha ekledi. ÇHS Dalaman çalışanları, 
başarılı bir işbirliği içerisinde bulundukları 
Thomson Airways’ten “En İyi Tedarikçi 
(Be On Track)” ödülünü almaya hak ka-
zandı. Tecrübeli ve güleryüzlü ekibi, son 
teknoloji ekipman parkı ve müşteri memnuniyetinden ödün 
vermeyen kaliteli hizmet anlayışı ile operasyonlarını sürdüren 
ÇHS Dalaman, emeklerinin ve çalışmalarının karşılığını böyle 
anlamlı bir ödülle almanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyor. 
Aldığı takdir ve ödüllerle kendini ve hizmetlerini geliştirme yö-
nündeki motivasyonunu her zaman koruyan Dalaman ekibi, 
2011’de de yeni ödüller toplamaya hazırlanıyor. 

 
 
 
 

This is awarded to 
 

CELEBI - DALAMAN 
 
 

This award is in recognition for  100% SCM Performance for Summer 2010  

Be On Track 
Award

Thank You! 
 

Outstanding!

From 
Thomson Airways  Resort Airport Service Delivery & Compliance   

 …………………………………………………………………………… Jackie Irvine  Airport Service Delivery Support Executive Thomson Airways 



Dünyanın beş yıldızlı, sayılı havayolu şirketlerinden biri 
olan Qatar Havayolları, 2011 yılı ocak ayı itibariyle Budapeşte 
uçuşlarına başladı. Havayolu, Budapeşte’de alacağı tüm 
yer hizmetleri için Çelebi’yi tercih etti. Macaristan’daki en 
büyük Türk yatırımı olan Celebi Ground Handling Hungary 
Ltd. (CGHH), Qatar Havayolları’nın Budapeşte’ye yaptığı 
ilk uçuşunda sunduğu kaliteli hizmet ve tecrübeli personeli 
ile yetkililerin takdir ve beğenisini topladı. Gerçekleştirdiği 

başarılı operasyonla yer hizmetleri sektöründeki farkını 
ortaya koyan CGHH, Qatar ile başlayan bu anlamlı 
işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
Budapeşte uçuşlarına başlayan Qatar Havayolları için, 
Çelebi Macaristan bünyesinde oluşturulan hizmet ekibi 
eğitimleri de başarıyla tamamlandı. Havayolunun kendi 
eğitmenlerinin de katıldığı eğitimler yaklaşık iki hafta 
sürdü.

Çelebi Macaristan’dan Qatar Havayolları’na beş yıldızlı hizmet

Little Caesars Türkiye,
denetimlerden tam not aldı
Little Caesars Uluslararası Geliştirme Direktö-
rü Kevin Taylor’ın, 4-10 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği Türkiye denetimlerini başarıyla 
tamamlayan Çelebi Gıda Grubu tam not aldı. 
Türkiye’deki Little Caesars restoranlarını denetle-
yen Kevin Taylor, özellikle hizmet kalitesi, temiz-
lik ve marka imajı kategorilerinde incelemelerde 
bulundu. 100 üzerinden yapılan değerlendirme-
lerin sonuçlarına göre restoranlara A, B, C ya 
da D notu verilirken, LC Uluslararası Geliştirme 
Direktörü’nün farklı gün ve saatlerde, rastgele 
seçilen 11 restoranda gerçekleştirdiği denetim 
ziyaretlerinin sonunda tüm restoranlar A notu ala-
rak büyük başarı gösterdi. Denetim sonuçlarının 
oldukça etkileyici olduğunu belirten Taylor, Çele-
bi Gıda Grubu’nun Türkiye’de LC restoranları ile 
hızlı bir büyüme içerisinde olduğunu gözlemledik-
lerini belirtti. Little Caesars’ın Türkiye’deki marka 
standartlarının en üst seviyede tutulmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluslararası 
Geliştirme Direktörü, tüm ekibe teşekkür etti ve 
başarılarının devamını diledi.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdiği 
başarılı operasyonlarla hem müşterilerinin hem de havali-
manı yetkililerinin takdirini toplamaya devam eden Çelebi 
Hava Servisi, SAW İstasyonu’nda Wizz Air’e ilk hizmetini 
verdi.
Haftada dört seferle başlayan Wizz Air’in Budapeşte-
Sabiha Gökçen-Budapeşte uçuşlarında yer hizmetlerini 
ÇHS’nin başarılarıyla ve kusursuz operasyonlarıyla göz 
dolduran Sabiha Gökçen İstasyonu çalışanları veriyor.
Fly Service temsilciliğindeki havayolunun yetkilileri, ilk uçuş-
ta aldıkları hizmetin kalitesinden çok memnun kaldıklarını 
belirterek teşekkürlerini dile getirdiler ve yeni başlayan bu 
anlamlı işbirliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde 
bulundular.

ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu, Wizz Air’e ilk hizmetini verdi

ÇHS kalitesi ISAGO’yla tescilleniyor!
Türkiye’de sivil havacılığın gelişmesiyle birlikte, 
hizmet verilen hava taşıyıcısı ve havaalanlarında 
gerçekleştirilen operasyon sayılarında büyük artış 
yaşanıyor. Sivil havacılığın ayrılmaz bir parçası olan yer 
hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar-
da; emniyetin sağlanması,  yer kazalarının yaşanma-
ması ve çok sayıda hava taşıyıcısının aynı yer hizmeti 
kuruluşuna denetim yapmasının önüne geçilmesi 
adına, ISAGO (IATA Safety Audit Ground Operations) 
programının uygulanması büyük önem taşıyor. 
ISAGO’nun öneminin ve gerekliliğinin bilincinde olan 
Çelebi Hava Servisi, mart 2010 itibariyle bu yöndeki 
çalışmalarına başladı. 10 Ağustos’ta ÇHS Genel 
Müdürlük kurumsal denetimi, 21 Ekim 2010’da ise 
ÇHS İstanbul İstasyonu'nun denetimi “bulgusuz” 
olarak tamamlandı ve sertifikalandı. Beş gün süren 
denetimler, beş denetmen tarafından yapıldı. 
Toplam 402 soruluk bir check-list üzerinden yapılan 
denetim “0” bulgu ile, büyük bir başarı sağlanarak 
sonuçlandırıldı.  
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 28 Eylül 2010’da 
yayınladığı genelgeye ve Sivil Havacılık Yönetmeliği’nin 
22. maddesine (SHY-22) istinaden yolcu trafiği yılda 1 
milyonu aşan istasyonlarda ISAGO belgelendirilmesi-
nin iki yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Türkiye’de 
ISAGO belgesini hak etmiş ilk yer hizmetleri şirketi 
olan Çelebi Hava Servisi iki yıl içinde, hizmet verdiği 
tüm istasyonlarda ISAGO tescilini almayı hedefliyor. 

21 Şubat’ta Esenboğa Havalimanı’na inen Malezya Devlet 
Başkanı’nın uçağına ÇHS Ankara İstasyonu hizmet verdi. 
A-319 tipi özel uçağıyla havalimanına inen Malezya Devlet 
Başkanı’na sunduğu başarılı hizmetlerle gerek havayolu ge-
rekse havalimanı yetkililerinin takdir ve beğenisini toplayan 
Çelebi Hava Servisi Ankara çalışanları, gerçekleştirdikleri 
kusursuz VIP operasyonla yarım yüzyılı aşkın hizmet tecrü-
belerini bir kez daha ortaya koyma fırsatı buldu.

ÇHS Ankara’dan Malezya Devlet 
Başkanı’na kusursuz hizmet

Malezya Havayolları’ndan ÇHS SAW 
İstasyonu’na anlamlı teşekkür
Çelebi Hava Servisi Sabiha Gökçen İstasyonu, Malezya 
Havayolları’ndan aldığı teşekkürün haklı gururunu yaşıyor. Havayo-
lunun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na “divert” eden ve üç 
günlük kalış süresi boyunca hizmetleri Çelebi çalışanları tarafından 
gerçekleştirilen Londra uçuşuyla ilgili olarak gönderdiği teşekkür 
mektubu istasyon personeli tarafından memnuniyetle karşılandı.
Malezya Havayolları Satış Müdürü Suat Vatansever, aldıkları hizme-
te ilişkin olarak gönderdiği yazıda, “… uçağımızın operasyonu sıra-
sında ekibinizin göstermiş olduğu çalışma azminden dolayı, başta 
siz olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz” ifadesine yer verdi. 
Çelebi personelinin çalışma azminin gerek havayolu yönetim ekibi-
ni gerekse yolcuları çok rahatlattığını belirten Vatansever, Çelebi’nin 
böylesine kalifiye çalışanlara sahip olduğu için çok şanslı olduğunu 
düşündüğünü de dile getirdi.



Çelebi Delhi Kargo yeniliklerle 
büyümeye devam ediyor
Çelebi, bir yıldır başarıyla 
kargo antrepo hizmeti verdiği 
Delhi Uluslararası Indira Gandhi 
Havalimanı’nda yeniliklere hız
kesmeden devam ediyor. 
Uluslararası Hava Kargo 
Terminali (IGI)’ni dünya 
standartlarında bir tesis haline 
getirmek için bugüne kadar 
18 milyon doların üzerinde 
yatırım yapan Çelebi Delhi Kargo, Hindistan hava 
trafiğinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için 
terminalin pek çok bölümünde genişleme ve yenileme 
çalışmalarını sürdürüyor. Ekim 2010’da Çelebi, IGI’yı 
dünya standartlarına getirmeyi amaçlayan bir yol 
haritası olan “Kargo Modernizasyon Master Planı”nı 
uygulamaya koydu. Daha önce de Çelebi, master 
planın uygulanması sırasında kargo operasyonlarının 
sorunsuz devam etmesini sağlamak ve kargolara 
fazladan yer açmak için, halihazırda var olan 340 palet 
pozisyonunu 540’a çıkarmayı hedefleyen İhracat 3 Acil 
Durum Planı’nın uygulamasını başarıyla tamamlamıştı.
Terminalde yenileme çalışmaları sürerken Çelebi, 
Delhi’de yine pek çok yeniliğe de imza attı. Başarılı 
kalite yönetim sistemini ISO 9001:2008 sertifikası 
alarak tescil ettiren Çelebi Delhi Kargo, ihracat işlemleri 
için barkot projesini tamamladı. Terminalde altı adet 
yeni banko açan Çelebi, bu doğrultuda yeni eleman 
alımları gerçekleştirdi. Ayrıca, banko saatleri 18.30’dan 
22.30’a çıkarıldı ve depolama kapasitesini artırmak için 
yeni raf üniteleri yerleştirildi. Eski/kullanılamaz çekme 
arabaları kullanımdan kaldırılırken, ağır iş yükünü 
hafifletmek için ekstra 100 adet yükleyici kiralandı ve 
15 adet yeni forklift alımı yapıldı.

ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu, Wizz Air’e ilk hizmetini verdi

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Malatya  
Havaalanı yeni terminal binasını açtı
2010 yılında başlayan Malatya Havaalanı terminal büyütme 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından, binanın açılışı Ulaş-
tırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. Modern 
bir görünüme kavuşan havaalanının açılış organizasyonunda, 
Çelebi Hava Servisi Bölge Müdürü Gürhan Aydemir ve Malatya 
İstasyon Müdürü Ali Mehmet Uyar da hazır bulundu. Yaklaşık 
bir yıl süren inşaat çalışmaları sırasında, devam eden uçuşların 
yer hizmetlerini başarıyla gerçekleştiren ve yolculara hiçbir ak-
saklığı yansıtmadan operasyonlarını tamamlayan ÇHS Malatya 
İstasyonu çalışanları, yeni terminalde de hizmetlerini en iyi şe-
kilde sürdürmeye hazırlanıyor.

Libya’da yaşanan iç çatışmadan dolayı ülkemize 
tahliyesi sağlanan Türk vatandaşlarının bir kısmı Dala-
man Havalimanı’na iniş yaptı. ÇHS Dalaman’ın hizmet 
verdiği uçaklardan inen yolcular çiçeklerle karşılandı.
Duygulu anlara sahne olan karşılamada, Çelebi Dala-
man ekibi özverili bir çalışma yürüttü. Kurtarma uçuş-
ları ile Libya’dan Türkiye’ye getirilen ve hayli sıkıntılı 
günler geçiren Türk vatandaşlarına, havalimanında yi-
yecek ve içecek ikramında bulunuldu. Havalimanında 
görevli kurum ve kuruluşların yetkililerinin işbirliği ve 
dayanışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonları 
sonrasında Dalaman DHMİ Başmüdürü Cevat Yıl-
maz, Çelebi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

ÇHS Dalaman’dan, Libya’dan 
gelen vatandaşlarımıza anlamlı 
karşılama
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ÇHS Çorlu’dan, AnadoluJet uçuşlarında 
hızlı check-in başarısı
Çelebi Hava Servisi Çorlu İstasyonu, hizmet verdiği Ana-
doluJet Havayolları’nın uçuşlarında yeni uygulanmaya baş-
lanan “Hızlı Check-in (Quick Check-in)” sisteminde büyük 
başarı sağlayan ilk üç istasyon arasında yerini aldı. Siste-
me kısa sürede adapte olarak, yüzde 90’ın üzerinde ba-
şarı gösteren ÇHS Çorlu ekibi, AnadoluJet’in hizmet aldığı 
istasyonlar arasında ilk sıralara oturdu. Çorlu’daki Çelebi 
çalışanlarını tebrik eden havayolu yetkilileri, başarılarının 
devamını diledi.

Çe-Tur’un Üstün Performans  
ödülleri sahiplerini buldu  
Çe-Tur, 2010 yılında sunduğu hizmetlerde, başarılı 
çalışmalar yaparak üstün performans sergileyen per-
sonelini ödüllendirdi. Başarılı çalışanları ödüllendirmek 
ve diğer çalışanları daha iyisini yapmak üzere motive 
etmek için verilen ödüller Genel Müdürlük’te ve is-
tasyonlarda düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu. 
Üstün Performans ödülüne, Çe-Tur çalışanlarının yanı 
sıra 2010’da şirkete artıdeğer katan tedarikçiler de 
layık görüldü. 2011 yılında VIP transfer ve taşımacılık 
faaliyetlerine ağırlık veren Çe-Tur Çelebi Turizm, kalite-
sinden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden 
çalışmalarını sürdürüyor.

Çelebi’den, “Evimdeyim” kapsamında kırtasiye yardımı
50. kuruluş yıldönümünde ilan ettiği “Evimdeyim” projesi kapsamında sosyal so-
rumluluk çalışmalarını sürdüren Çelebi Holding, projeyi farklı şekillerde destekle-
meye de devam ediyor. Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kars, Malatya, Mardin ve Osmaniye’de yapımı tamamlanan toplam 20 öğretmene-
vinin ardından, ilgili ilköğretim okullarındaki 1000’in üzerinde öğrenciye, 2010-2011  
eğitim-öğretim yılı için kırtasiye yardımı yapıldı. ÇHS istasyonlarının, ana sınıfından başla-
yarak 8. sınıf öğrencilerine kadar tüm sınıflarda gerçekleştirdiği kırtasiye dağıtımı, çocuklar 
tarafından büyük sevinçle karşılandı. İstasyon çalışanlarının öğrencilere teslim ettiği malze-
meler, çocukların bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılayacak miktarda. 



CGHH Ülke Direktörü, Budapeşte’deki 
30 Ağustos resepsiyonundaydı

Türk Hava Yolları Hatay İstasyonu Satış Müdürlü-
ğü, ocak 2011 için yaptığı değerlendirme sonucunda 
başarılı bulduğu Çelebi Hava Servisi Hatay İstasyonu 
çalışanlarını ödüllendirdi. Gerçekleştirdikleri başarılı 
operasyonlar ve verdikleri kaliteli hizmetle göz doldu-
ran ÇHS Hatay çalışanlarından Yolcu Hizmetleri Me-
muru Derya Güçlü, Apron Hizmetleri Harekat Memuru 
Mehmet Açıkgöz ve Postabaşı Selçuk Türkmen ödüle 
layık görülen isimler oldu. Ödülleri sahiplerine takdim 
eden THY Hatay Satış Müdürü, ÇHS Hatay personeli-
ni tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ÇHS Hatay  çalışanlarına 
THY’den  başarı ödülü

ÇHS SAW’da yolcu teşekkür 
mektupları sevinci
Güleryüzlü ve kaliteli hizmetleriyle, sadece havayolu 
ve havalimanı yetkililerinin değil yolcuların da beğenisini 
toplayan Çelebi Hava Servisi Sabiha Gökçen İstasyonu 
çalışanları, yolculardan gelen teşekkür mektuplarının hak-
lı gurur ve mutluluğunu yaşıyor. ÇHS SAW ekibine gelen 
mektuplardan birinde; “Geçen hafta uçuş öncesi alana 
geldiğimde pasaportumu ofiste unuttuğumu fark ettim. 
Pasaportumu alana getirtmek için 30 dakikam vardı. O zor 
dakikalarda hem sakinliğini koruyup hem de beni sakin-
leştiren ve yardımcı olan Serdar Bozkuş’a teşekkürlerimi 
iletmenizi rica ederim. Tüm personeliniz kendisi gibiyse, bir 
hizmet firması olarak sırtınız yere gelmez” ifadesine yer ve-
rildi. Bir başka yolcu teşekkür mektubunda ise; “2 Ocak’ta 
Barcelona’dan gelen Spanair’in JK0311 sefer sayılı uçağı 
ile 16.30 sularında alana inmiştim. Fakat ne yazık ki valizim 
İspanya’da kalmıştı. Üstelik uçak rötar yaptığı için İzmir ak-
tarmamı kaçırma ihtimalim vardı. Bu sırada Çelebi Kayıp 
Eşya Ofisi’ndeki arkadaşlar -özellikle bayan şef- çok hız-
lı ve profesyonelce davranıp, beni ve arkadaşlarımı İzmir 
uçuşuna zamanında yetiştirdi. Bir gün sonra da bavulum 
bana ulaştırılmak üzere kargoya verilmişti. Tüm Çelebi çalı-
şanlarına ve özellikle Kayıp Eşya personeline tekrar teşek-
kür ediyorum” cümleleri yer aldı.

ÇHS Diyarbakır’dan 
Cumhurbaşkanı’na başarılı hizmet
30-31 Aralık’ta, Diyarbakır’a resmi ziyarette bulunan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uçağına yer hizmet-
lerini ÇHS Diyarbakır İstasyonu verdi. 30 Aralık Per-
şembe günü, saat 10.30’da Diyarbakır Havaalanı’na 
inen ve Cumhubaşkanı Gül ile beraberindekileri taşıyan 
uçak, ÇHS Diyarbakır personeli tarafından karşılandı. 
Gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla uçağın iniş ve 
kalkışında, yer hizmetlerini sorunsuz yerine getiren ve 
tecrübeleriyle göz dolduran Çelebi çalışanları, yetkililer-
den tam not aldı. Mülki İdare Amiri Ahmet Dalkıran ve 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın da teşekkür ettiği 
Diyarbakır İstasyonu çalışanları, başarıyla hizmet ver-
meye devam ediyor.
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Japonya’da 11 Mart’ta meydana gelen 9 büyüklü-
ğündeki depremin ve ardından ülkeyi vuran tsunami’nin 
yaraları sarılmaya çalışılırken, Türk Kızılay’ı da harekete 
geçti. Japonya’ya gitmek üzere Çorlu Havaalanı’ndan 
kalkan Kızılay yardım uçağının yer hizmetleri Çelebi 
Hava Servisi Çorlu çalışanları tarafından gerçekleştirildi.                                                               

Konuyla ilgili olarak duydukları üzüntüyü dile getiren ÇHS 
personeli, gönderilen yardımların en kısa sürede yerine 
ulaşması temennisinde bulundu. Japonya’da yetkililer Fu-
kuşima Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlama ve 
yangınlar sonucu oluşabilecek bir nükleer felaketi engelle-
mek için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

ÇHS Malatya’dan, Yazıbaşı 
İlköğretim Okulu’na kitap desteği

Çelebi’nin sürdür-
düğü sosyal so-
rumluluk projelerin-
de sergiledikleri ilgili 
yaklaşım ve sahip-
lenici tutumla süreci 
yakından takip eden 
Malatya İstasyonu 
çalışanları, bireysel 
girişimleriyle de bu 
projelere destek ver-
meyi sürdürüyor. Ma-

latya Arguvan’da yapımı tamamlanan Yazıbaşı İlköğ-
retim Okulu öğretmenevinin ardından, okul yönetimi 
ile işbirliğine başlayan ve öğrencilere çeşitli şekillerde 
destek olan ÇHS Malatya personeli, son olarak istas-
yon içerisinde bir kitap toplama kampanyası gerçek-
leştirdi. Kampanya sonucunda toplanan kitaplar Ya-
zıbaşı Okulu’nda açılan kütüphaneye teslim edilirken, 
öğrencilerin yaşadığı mutluluk herkesi duygulandırdı.

ÇHS Erzurum, 2010’un 
“Güleryüzlü”sünü seçti
Sundukları kaliteli hizmetlerle 2010 yılını başarılı bir şe-
kilde kapatan ÇHS Erzurum, yılın değerlendirmesini yaptı 
ve 2010’un Güleryüzlü Personeli’ni belirledi. ÇHS Erzurum 
İstasyonu’nun Güleryüzlü Personeli seçilen Seda Erkut 
Baştürk, tüm ekip arkadaşlarının katıldığı samimi bir kutla-
mayla sertifikasını aldı. Çalışma arkadaşlarının tebrik ettiği 
Baştürk, kutlama pastasını keserek herkese teşekkür etti.

ÇHS Çorlu'dan Kızılay uçağına 
başarılı hizmet



ÇHS Satış&Pazarlama’dan, RAM 
Türkiye’ye ziyaret
ÇHS Satış&Pazarlama Direktörü Tunç 
Müstecaplıoğlu, Satış Müdürü Bekir Güneş ve Portföy 
Yöneticisi Derya Akar; Royal Air Maroc Havayolları’nda 
Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başlayan Saâd 
Bentahila’ya bir hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Bentahila’nın yanı sıra havayolunun Finans Müdürü 
Driss Karouache ve Satış&Pazarlama Müdürü 
Fatih Gökgündüz’le de görüşen Çelebi ekibi, Saâd 
Bentahila’ya yeni görevinde başarılar diledi.

ÇHS Adana’dan DHMİ İştirak 
Toplantısı’na evsahipliği 
Adana Havalimanı’nda DHMİ (Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi) Başmüdürü Ahmet Bülbül tarafın-
dan her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve havali-
manında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların 
yetkililerinin katıldığı DHMİ İştirak Toplantısı’na bu 
ay, ÇHS Adana İstasyonu evsahipliği yaptı. Karşılıklı 
bilgi ve görüş alışverişinin yapıldığı, sorunlara ortak 
çözüm önerilerinin getirildiği toplantıda başta DHMİ 
Başmüdürü olmak üzere tüm katılımcılar Çelebi Ada-
na ekibine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etti.

ÇHS Antalya’da İletişim Toplantısı
ÇHS Antalya İstasyonu yönetimi, ekip üyeleri ile 
sürdürdükleri başarılı iletişimi geliştirmek ve geride 
bıraktıkları 2010 yılının durum analizini yapmak için 
Kemer Kilikya Hotel’de bir araya geldi.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı organizasyonda, 
yönetim olarak kuvvetli ve geliştirilmesi gereken yönler 
ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İstasyon 
Başmüdürü Battal Çoban, “Başarının bireysel değil, 
tüm çalışanların gösterdiği ortak gayretle, belirli bir 
sistem içerisinde ve ortak hedefe doğru yürünerek elde 
edildiğini” vurgulayarak takım çalışmasının önemini 
dile getirdi ve gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar 
dolayısıyla tüm ekibe teşekkür etti.

ÇHS Malatya’da, 
yeni ramp eğitim modülü

Çelebi Hava Servi-
si Malatya İs tas-
yonu’nda kullanıma 
sunulan yeni ramp 
eğitim modülünün 
tanıtımı, Proje Mü-
dürü Erol Çamur ta-
rafından gerçekleş-
tirildi. Şubat ayında 
yapılan sunumda, 
ramp eğitimlerinin 
tümünü kapsayan 
yeni modül hakkında 

ÇHS Malatya çalışanlarına detaylı bilgi verildi. Ramp em-
niyet, apron kuralları, ramp yükleme-boşaltma, birim yük-
leme gereçlerinin kontrolü, uçak temizliği ve engelli yolcu 
transferini de içeren eğitim, yenilenen bilgi ve görsellerin 
yanı sıra çeşitli animasyonlarla da geliştirilmiş olarak perso-
nelin bilgisine sunuldu. Çelebi Malatya ekibindeki tüm ramp 
ve apron hizmetleri harekat personelinin katıldığı eğitim bir 
günde tamamlandı. Algıyı kolaylaştıracak şekilde tasarlanan 
sunumun tüm istasyonlarda standart hale getirilmiş olması 
da istasyon çalışanları arasında memnuniyet yarattı.
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Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu (SHYO) öğrencileri, ÇHS 
Dalaman İstasyonu’nu ziyaret etti. Toplam 40 öğrencinin katılımı 
ile gerçekleştirilen ziyarette, Dalaman İstasyon Başmüdürü 
Onur Gemicioğlu, Çelebi’nin yer hizmetleri sektöründeki yerine 
ve önemine değinen bir konuşma yaptı. Harekat, yolcu ve ramp 
hizmetlerinin işleyişinden bahseden, şirketin kurumsal kimliği 
hakkında bilgiler veren ve personel alım süreçleri ile havacılık 
okullarının bu anlamdaki önemine değinen Gemicioğlu, 

öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Havacılık bilgilerinin 
yanı sıra yabancı dillerini geliştirmeleri konusunda da tavsiyeler 
alan SHYO öğrencileri, ÇHS Dalaman İstasyonu Operasyon 
Müdürü Berna Şen Söyler’den de havacılık üzerine genel bilgi 
edindi. Mezuniyetlerini takiben Çelebi ailesine katılmalarından 
büyük memnuniyet duyulacağı belirtilen öğrenciler, yapılan 
istasyon tanıtımı sonrasında gezilerini sonlandırırken bu 
ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ÇHS Dalaman, Sivil Havacılık öğrencilerini ağırladı

Çelebi Hava Servisi Malatya İstasyonu, 
çalışanların kişisel gelişimlerine destek ol-
mak amacıyla havaalanında bir yabancı dil 
kursu başlattı. Belirlenen kurs programı 
çerçevesinde, operasyon aralarında uygun 
olan zamanlarda yapılan İngilizce dersleri, 
konusunda tecrübeli eğitmen Ramazan 
Dağ tarafından veriliyor. Yaz sezonuna ka-
dar devam edecek olan yabancı dil kursu-
nun, zamanla ileri seviye İngilizce dersleri 
olarak devam edeceği bildirildi. İşbirliği 
içerisinde oldukları havayolları ve yolculara 
daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, 
kendilerini ve yabancı dil bilgilerini sürekli 
geliştiren ÇHS Malatya İstasyonu çalışan-
ları, derslerin oldukça keyifli bir ortamda 
gerçekleştiğini ve tüm ekip için çok faydalı 
olduğunu ifade etti.

ÇHS Malatya’da
İngilizce dil kursu



ÇHS Adana’da 
Kadınlar Günü kutlaması
Çelebi Hava Servisi Adana İstasyonu “8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü”nü, gerçekleştirdiği anlamlı bir etkinlikle kutladı. 
Bu önemli gün için özel olarak hazırlatılan pastanın yanı sıra 
mesai arkadaşları tarafından takdim edilen çiçeklerle karşı-
lanan ÇHS Adana’nın kadın çalışanları, herkese bu güzel ve 
düşünceli jest için teşekkür etti ve birlikte, başarıyla sürdür-
dükleri çalışmaların devamını diledi.

“Gülümseyen Hizmet” projesi kapsamında 
çalışmalarını tamamlayan ÇHS Bursa İstasyonu’nun 
ilk Gülümseyen Personeli seçildi. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak 
kazanan personel, Yolcu Hizmetleri Memuru 
Münevver Özgür oldu. Özgür’e sertifikasını takdim 
eden ÇHS Bursa İstasyon Şefi Cenger Altan, 
kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 
Hizmetlerini, büyüyen kadrosuyla birlikte başarıyla 
sürdüren Çelebi Bursa ekibi, yaptığı hazırlıklar 
sonucunda 2011’de de müşterilerinin beklentilerine 
en iyi şekilde cevap vermeye devam ediyor.

ÇHS Bursa, Gülümseyen 
Personeli’ni seçti

ÇHS Erzurum’da yangın tatbikatı
Çelebi Hava Servisi Erzurum İstasyonu, 17 Ocak’ta tüm 
istasyon çalışanlarının katılımıyla bir yangın tatbikatı ger-
çekleştirdi. Aprona yakın bir alanda düzenlenen tatbikatta 
DHMİ İtfaiye Müdürü Yaşar Canpolat’tan eğitim alan Çe-
lebi Erzurum çalışanları, teorik bilgisini pratiğe dökmek için 
ufak ve kontrollü bir yangın çıkardı. ÇHS Erzurum ekibi, 
Canpolat’tan aldığı bilgiler ışığında, yangın tüplerinin kullanı-
mıyla ilgili pratik yaptı ve bildiklerini pekiştirme fırsatı buldu.
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Öyle bir şehir düşünün ki hem 
felsefede hem de finansta tüm 

dünyaya öncü olsun. Dünyanın en 
gelişmiş sanayi kentlerinden biri 

olmasına karşın kültüre ve sanata en 
büyük desteği versin. Almanların, New 

York’a benzediği için “Manhattan” 
dediği, başı bulutlarda gökdelenleri 

ve yüzlerce yıllık tarihi yapılarıyla 
geçmişle geleceğin buluştuğu kentten; 

Frankfurt’tan bahsediyoruz... 

lmanya’yı iyi bilenlerin aklına hemen şu soru 
gelmiştir: Hangi Frankfurt? Polonya sınırında 
bulunan ve büyükçe bir köyü andıran Frank-
furt Oder’den değil elbette. Avrupa’nın fi-
nans başkentinden, Almanya’nın ekono-

mik ve kültürel merkezinden; II. Dünya Savaşı’nda 
yerle bir olmasına karşın kendini hızla toparlayan 
ve bugün, kişi başına satınalma gücü bakımından 
Avrupa’nın en zengini olarak gösterilen bir kentten 
konuşacağız: Frankfurt am Main’den... 
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında 7. sıra-
da bulunan Frankfurt am Main için Almanya’nın 
kalbi, hatta kalbi ve aklı desek yanlış olmaz. 
Çünkü şehir hem Avrupa Merkez Bankası’na 
(European Central Bank-ECB), hem dünyadaki 
tüm fikir akımlarını ve entelijansiyasını derinden 
etkileyen Frankfurt Okulu’nun ortaya çıktığı Top-
lumsal Araştırma Enstitüsü’ne, hem de önemli ve 
kapsamlı bir kültür-sanat etkinliğine, adını verdiği 
Frankfurt Kitap Fuarı’na evsahipliği yapıyor. 

GEÇMİŞLE GELECEğİN BULUŞMASI 
Kelime anlamı “Fransız geçidi” olan, bu her daim 
gri şehre uçakla gittiyseniz, dikkatinizi ilk çekecek 
olan şey havalimanının devasalığıdır. Almanya’nın 
en büyük ve geçiş noktası olarak da kullanıldığı 
için dünyanın en işlek 3. havalimanı olan Frank-
furt Havalimanı (Rhein-Main-Flughafen) o kadar 
büyüktür ki, çalışanlar işlerini daha rahat ve hızlı 
halletmek için bisiklet kullanır. İçinden tramvay 
hattı geçen, iki tren istasyonu ve bir otobüs ter-
minaline sahip havalimanına her “7 saniyede 1 
uçak” iner. Yazın sıcak geçen iki-üç hafta hariç her 
daim yağışlı, soğuk ve kasvetli bir havaya sahip 
şehir; sigorta, finans, sanayi kuruluşları (kimya, ilaç 
ve özellikle otomotiv sanayi) ile bankaların genel 
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merkezleriyle -Şehirde merkezi bulunan firmalar arasında De-
utsche Bank, Opel, Sanofi-Aventis, Fraport AG sayılabilir- dolu 
olduğundan başınızı çevirdiğiniz hemen her yerde takım elbiseli 
ve telaşlı telaşlı yürüyen insanlar görürsünüz. Main Nehri kıyı-
sına kurulmuş bu Ortaçağ’dan kalma kent; bir tarafta büyük 
ışıl ışıl gökdelenleri, bir tarafta yüzlerce yıllık, tarihi eser niteli-
ğindeki yapılarıyla, geçmişle geleceğin buluşma noktası gibi-
dir. İlk Alman Ulusal Meclisi’nin toplandığı (1848), bu nedenle 
Alman demokrasisinin sembolü sayılan, büyüleyici güzellikteki 
Aziz Paul Kilisesi; şehir ışıklarının Main Nehri üzerinde bıraktığı 
“skyline (siluet)” ve ünlü şair Goethe’nin eserlerini kaleme almış 
olduğu, bugün müze halindeki ev, Frankfurt am Main’i görmeyi 
istemek için yeterlidir.
Şehri gezmek isteyenlerin ilk durağı Römer Platz yani Römer 
Meydanı’dır kuşkusuz. Büyükçe bir meydan Römer. Çevresin-
de II. Dünya Savaşı’nda yıkılmış ama sonra aslına uygun ola-
rak restore edilmiş, 14-15. yüzyıldan kalma rengarenk binalar 
bulunuyor. Kafeler ve restoranlar bu meydan ve çevresinde. 
Yıkılmamış, orijinal halini korumuş tek yapı olan belediye bina-
sı da tüm güngörmüşlüğüyle dimdik ayakta. Festivallerde ve 
yılbaşı kutlamalarında bu meydanda toplanıyor Frankfurtlular. 
Turnuva kazandığında, Alman Milli Takımı da bu binanın bal-
konundan selamlıyor taraftarlarını. Biraz ötede, her gün saat 
9.00 ve 12.00’de çan sesleriyle yankılanan Eski Nikolay Kilisesi 
ve Roma-Cermen imparatorlarının taç giydiği 1150 yıllık Dom 
Katedrali bulunuyor. Frankfurt’un neredeyse her yerinden gö-
rülebilecek yükseklikte (95 m) bir kulesi olan yapı gerçekten, 

tanrının tüm insanlığı gözlediği evi gibi duruyor. Kulenin tepe-
sinden şehrin manzarası ise inanılmaz. Yine bu merkezde bu-
lunan Arkeoloji Bahçesi’nde ise, Romalılardan kalma kalıntılar 
arasında dolaşıp tarihte uzun bir yolculuğa çıkmak mümkün.

FRANKFURT’TAKİ İSTİKLAL CADDESİ 
Meydanın ara sokaklarından Main Nehri’ne çıktığınızda Alman-
ların Eski Köprü dedikleri demir bir köprü, Eiserner Steg karşı-
lıyor sizi. Bu güzel köprü üzerinden şehrin skyline’ını izlemeden 
Frankfurt’tan dönülmez doğrusu. Durgun suyun yanı başındaki 
ışıktan gökdelenler -bankaların genel merkez binaları ve Avru-
pa Merkez Bankası’nın binası- nehrin dinginliğine dinamik bir 
fon oluşturuyor. Eski Köprü’den karşıya geçip biraz yürüdüğü-
nüzde gençlerle dolu pek çok kafe ve pub’ı bir arada bula-
bileceğiniz Sachsenhausen’a ulaşıyorsunuz. Frankfurt’un ünlü 
içkisi elma şarabını bu mekanlardan birinde tadabilirsiniz. Eğer 
şehrin gece hayatını görmek istiyorsanız, bu bölgeye özellikle 
haftasonu gitmenizi tavsiye ederiz. 
Tarihsel doku ve eğlence bir yana, alışveriş yapabileceğiniz bir 
yer arıyorsanız Römer Meydanı’ndan, nehre doğru değil de 
tam tersi yönde yürüyün. Çok geçmeden, görür görmez size 
Taksim Meydanı’nı ve İstiklal Caddesi’ni hatırlatacak olan bir 

Şehri bir de nehirden görüp farklı bir deneyim yaşamak 
istiyorsanız, nehir kenarındaki gemilerden birine binebilir ve 
bu bölgeye has “Ebellwein” şarabını yudumlayarak tüm şehri 
baştan başa geçebilirsiniz.

Hauptwache bölgesindeki, imparatorluk döneminde zindan 
olarak kullanılmış olan kafenin bahçesinde oturup nadiren 
yüzünü gösteren güneşin tadını çıkararak St. Katharine 
Kilisesi’ni izleyebilirsiniz. 



yere çıkacaksınız. Burası ünlü markaların mağazalarıyla dolu 
olan Hauptwache. Yukarı doğru uzanan Zeil Caddesi üzerin-
de, ülkemizde de var olan Galleria adlı alışveriş merkezi bu-
lunuyor. Dolaşmaktan ve alışveriş yapmaktan yorulanlar için 
metro istasyonunun hemen karşısında; imparatorluk dönemin-
de zindan olarak kullanılmış, adını bulunduğu yerin isminden 
alan çok güzel bir kafe var: Cafe Hauptwache. Franfurt’a ya-
zın gittiyseniz kafenin bahçesinde oturup güneşin ve hemen 
yanı başınızdaki görkemli St. Katharine Kilisesi’ni izlemenin 
keyfini çıkarın. Eğer haftasonunu da Frankfurt’ta geçirecek-
seniz, Zeil Caddesi’nin sonundaki meydanda her pazar ko-
caman bir bit pazarı kurulduğunu ve fiyatların mağazalara 
göre oldukça uygun olduğunu da söylemeden geçmeyelim. 

HER YERDE “ICH BIN TüRKE”
Dünyanın en büyük opera binasını görmek ve akşam burada 
güzel bir gösteri izlemek istiyorsanız Alte Oper (eski opera bi-
nası) yalnızca 10-15 dk.lık yürüme mesafesinde. Daha hızlı bir 
gece geçirmek içinse, her yanı renkli ışıklarla donatılmış olan 

Keiser Strasse yani Kral Caddesi, sabahın ilk ışıklarına kadar 
süren eğlenceleriyle size kendinizi gerçekten kral gibi hisset-
tirmeye hazır. Franfurt’un en iyi iki gece kulübü; Living XL ve 
Zanzibar da biraz ilerideki Willi-Brandt Platz’da bulunuyor. 
Önünde koca bir avro işareti heykeli bulunan Avrupa Mer-
kez Bankası’nın bulunduğu Eurotower da Willi-Brandt Platz 
üzerinde, eğlence mekanlarının biraz ilerisinde. Frankfurt’ta 
gezilmesi-görülmesi gereken mekanlar, tarihsel yapılar birbirine 
öyle yakın ki. Hemen hepsine metroyla 5 dk. veya yürüyerek 
10-15 dk.da rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Otobüs ve metro ağı 
da oldukça geniş. Bir harita alıp şehri yürüyerek dolaşmak en 
iyisi; her sokak ve cadde sürprizlerle dolu çünkü. Örneğin ünlü 
yazar Goethe’nin evi Avrupa Merkez Bankası’nın hemen 
yanındaki sokakta. Zeil üzerinde bulunan sinemalarda ise 
Hollywood filmleriyle, altyazısız ve dublajsız Türk filmlerinin yan 
yana salonlarda gösterildiğini görmek mümkün. Şaşırmayın! 
Hemen her adımda bir Türkle karşılaşabileceğiniz, Türk nüfu-
sun en yoğun olduğu Avrupa şehirlerinden biri Frankfurt. Evi-
nizdeymişsiniz gibi rahat olun...

Önünde kocaman bir “€” heykeli olan Avrupa Merkez Bankası binasının da bulunduğu Willy Brandt Platz’da dünyaca ünlü markaların 
mağazaları da yer alıyor.

Frankfurt’ta hemen her 
yerde Goethe’nin anısıyla 
karşılaşıyorsunuz. Almanlar 
caddelere, sokaklara, parklara, 
kültür merkezlerine vermiş 
ünlü yazarın adını. Müzeye 
dönüştürülmüş olan evi ise Willi-
Brandt Platz’da, Avrupa Merkez 
Bankası’nın biraz ilerisinde.



enizcilere umut vermesi için bu ismi 
alan Ümit Burnu, keşfedilmesiyle tüm 
dünyanın kaderini değiştiren Amerika 
Kıtası, Baharat ve İpek yollarının pabu-
cunu dama attıran Hint Yolu, dünyanın 
yuvarlak olduğunun en önemli kanıtla-

rından biri kabul edilen devrialem; pusula olmasaydı bunların 
hiçbiri gerçekleşemezdi. İki mıknatıs çubuğunun bir eksen 
etrafında serbestçe salınıp mıknatısın bir ucunun, dünyanın 
“kuzey çekim”inin manyetik alanı tarafından çekilmesiyle iki 
ucun dengeye gelmesi ve birinin kuzeyi diğerinin güneyi gös-
termesi mantığından yola çıkılarak icat edilmiş olan pusula, 
insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biriydi. Uzak de-
nizlere açılmanın, başka topraklara ulaşmanın anahtarıydı.  

Kuzeyi, hep kuzeyi. İster yüksek bir dağın 
tepesinde ister okyanuslar ortasında... 
Dünyanın neresinde olursanız olun 
bir pusula daima kuzeyi gösterir. Cep 
telefonlarımızda dahi sesli navigasyonun 
olduğu günümüzden yüzyıllar önce ne çok 
şey denedi “kuzey”i bulmak için insanlar. 
Ve başardılar. Pusula, icat edildiğinden bu 
yana havacılıktan denizciliğe, madencilikten 
dağcılığa pek çok alanda, insanoğlunun 
geleceğe uzanan yolunu çiziyor. 

denizcilik I 28-29



XVI. yüzyıla kadar denizciler uzak ufuklarda yollarını bula-
bilmek için “yer yuvarlağı” kullanıyor, enlem-boylam ölçü-
mü yapıyor, gemilerinin yerini bu şekilde tespit ediyorlardı. 
Denizcilerin, karanın gözden silindiği mesafelere dümen 
kırarak yeni yerler keşfetme isteği de, kat edecekleri me-
safe çoğaldıkça, karayı bir daha görememe korkusu da 
zamanla arttı. “Yer yuvarlağı”nın yeni dünyalar keşfet-
mek için yeterli olmayacağını ilk anlayan Çinliler oldu.  
M.S. 120 yılında yazılmış olan Cung Vey lügatinde, yerin 
mıknatıs üzerindeki yönlendirici etkisinden; Çin edebiyatın-
daki bazı hikaye ve şiirlerde, denizcilerin yoldaşı olan, yarısı-
na kadar su dolu cam bir kap içine konmuş mıknatıslı bir iğ-
neden bahsediliyordu. Çinli denizciler daha 7-8. yüzyıllarda 
“Kalamit” adını verdikleri, pusulanın atası sayılabilecek bir 

alet kullanıyordu. Tüm bunlar pusulayı Çinlilerin icat ettiğine 
dair çok önemli kanıtlar olsa da, bilim dünyasında pusulayı 
ilk kimin bulduğuna dair tartışmalar sürmekte. 

ÇİNLİLER Mİ NORMANLAR MI?
Bazı araştırmacılar, onu kullanmadan uzak denizlere açılıp 
geri dönmek mümkün olamayacağından pusulayı; 874’te 
İzlanda’yı fetheden, 932’de Grönland’ı keşfeden ve 1000 
yılında -yani Kolomb’dan beş yüz yıl önce- Amerika’ya 
ayak basan Viking soyundan gelme Normanların icat ettiği-
ni iddia ediyor. Açık denizlerde binlerce millik mesafeleri kat 
etmek ve hareket noktasına dönebilmek, pusula olmadan 
pek mümkün görünmüyor doğrusu. Saint Nicolas gemisi-
nin seyir defterindeki, pusulaya çok benzeyen ve yön tayin 
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PUSULAYLA ARAzİDE YÖN BULMAK İÇİN: 
Gideceğimiz yeri arazide görebiliyorsak hedefin 
kerteriz açısını (bulunulan yer ile gidilecek nokta 
arasındaki açı) şu şekilde belirleyebiliriz: Pusulamızın 
gidilen ok yönünü hedefe doğru tutarak pusula 
bileziğini, kırmızı ok pusulanın manyetik kırmızı 
ucuyla çakışana kadar çeviririz. Gidilen ok yönünde 
okuduğumuz açı değeri bizim kerteriz açımız olur. Bu 
açı doğrultusunda ilerleyerek hedefimize ulaşabiliriz. 



HAYDİ, KENDİ PUSULAMIzI YAPALIM!
Yüzlerce yıl önce 
denizcilerin 
yaptığı gibi, biz de 
kendi pusulamızı 
yapabiliriz. Bir 
iğne veya ince 
bir çubuk parçasını (Bir ataşı düzleştirerek 
onu bile kullanabilirsiniz) bir mıknatısa 10-
20 kez sürtün. Mıknatısınız yoksa evdeki 
bir konserve açacağına da sürtebilirsiniz. 
Yüzeyi geniş bir kabın (kek kalıbı veya fırın 
tepsisi bile olabilir) ortasına suyun üzerinde 
kalacak bir mantar veya plastik parçası 
yerleştirin (Kolilerden çıkan köpük parçası 
da olur). Sürtünmeyle manyetizma verdiğiniz 
iğneyi tam orta yerine yerleştirin. İşte size 
sürtünmesiz bir yatak. Bekleyin. İğne yavaşça 
dönerek kuzeyi gösterecek. İşte, pusulanız 
size yön vermeye hazır!  
Pusulamız manyetik bir alet olduğu için 
çevresindeki metal cisimlerden etkilenebilir. 
Bu nedenle pusulayı yaparken ve kullanırken 
çevresinde; metal saat, çanta askısı, yüzük; 
araba, cep telefonu, bilgisayar, televizyon 
gibi manyetik alana sahip aletler olmamasına 
dikkat edin. Bu aletler pusulamızı şaşırtabilir. 

Pusulanın iğnelerindeki 
mıknatıs uçları dünyanın 
“kuzey çekim”inin manyetik 
etkisi tarafından çekilir. Böylece 
dünyanın neresinde olursak 
olalım, kırmızı ibre her zaman 
kuzeyi (N) gösterir.   

eden bir aletin kullanılmakta olduğunu belirten 1294 yılı-
na ait not da bu iddiaları destekliyor.  

Tartışmalar şöyle dursun; Çinlilerden Araplara, Araplardan 
da Haçlı Seferleri’yle Avrupa’ya geçtiği varsayılan ilkel pu-
sulada usturlaplar kullanılıyor; bunlarla yıldızların yükseltisi 
bulunarak kabaca bir enlem-boylam hesabı yapılıyordu. 
Fakat boylam hesaplamalarındaki birkaç derecelik hata 
bile işlerin karışmasına, gemilerin kaybolmasına yetiyor-
du. Kesin yön tayin eden, bugün bildiğimiz pusulayı bulan 
ve ilk kez kullanan ise 1269 yılında, Pierre de Maricourt 
adında Fransız bir denizci oldu. Artık denizcilerin açık 
denizlerde dahi hata yapmayan bir rehberi, kıyıyı gözle-
rinden silmek için cesaretleri vardı. Okyanuslara açılabile-
cek, merak ettikleri coğrafyaları keşfedebileceklerdi. Öyle 
de oldu. Çok geçmeden ardı ardına, dünyanın ekonomik, 
siyasi ve kültürel dengesini değiştirecek coğrafi keşifler 
yapılmaya başlandı. İnsanlık yeni kıtalarla birlikte, yeni ırk-
lar, hayvanlar ve bitkiler tanıdı...

Pierre de Maricourt adındaki Fransız denizcinin 1269 
yılında yaptığı pusula çizimi.
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“Her şeyin küçüğü güzel” sözünü duymuşsunuzdur. Aynı gün içinde Mısır Piramitleri’nden Eyfel 
Kulesi’ne, Amsterdam kanallarından Tac Mahal’e bir gezintiye çıkma imkanı sunan minyatür 

parklar, dünyanın dört bir köşesindeki mimari ve doğal harikaların küçültülmüş modelleriyle bu 
sözün hakkını veriyor.

Minyatür parklar, gerçek binaların veya mekanların belirli 
ölçekte küçültülerek sergilendiği, bir nevi “açıkhava müze-
si”. İlhamını Japonların ünlü minyatür bahçelerinden alan 
bu parklarda, bazen bir kasaba veya kentin tümü bazense 
dünyanın ve bulundukları ülkenin önemli eserleri sergileni-
yor. 1930’lardan itibaren turizm potansiyeliyle dikkat çekme-
ye başlayan bu parkların sayıları da hızla arttı. Belçika’daki 
Mini Europe ve Hollanda’daki Madurodam gibi, çok büyük 
alanlara yayılan minyatür parkların yanı sıra dünyanın en 
eski minyatür parkı olan, İngiltere’deki Bekonscot gibi şirin 
model kasabalar da bu kategoriye giriyor. Minyatür parkları 
çekici kılan en önemli özellik, ziyaretçilerine tek bir mekan-
da pek çok yer gezmiş hissi vermesi. Bugün dünyada 40’ın 
üzerinde halka açık minyatür park bulunuyor. Her üç yılda, 
yeni bir minyatür park açıldığı düşünüldüğünde, bu park-
ların çekim gücünün tüm dünyaya nasıl yayıldığı daha iyi 
anlaşılıyor. İşte en ünlü minyatür parklardan bazıları...

Minimundus Minyatür Parkı, Avusturya’nın Klagenfurt ken-
tinde yer alıyor. Tüm dünyadan 150’nin üzerinde mimari 
şaheserin sergilendiği park, açıldığı 1958 yılından bu yana 
15 milyon ziyaretçiyi ağırlamış. 26.000 m2 alana kurulu 
parkta öne çıkan eserler; New York’taki Özgürlük Heyke-
li, Roma’nın ünlü San Pietro Bazilikası, Sydney’deki Opera 
Binası, Beyaz Saray, Tac Mahal ve Avusturya’nın en etkile-
yici Ortaçağ şatolarından Hochosterwitz Şatosu.
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Pisa Kulesi, Berlin Duvarı, Londra Saat Kulesi, Atina Akro-
polisi ve Eyfel Kulesi gibi Avrupa kıtasının ünlü eserlerini bir 
araya getiren Mini Europe, 1989 yılında Brüksel’de, 24.000 
m2’lik bir alanda açıldı. Yaklaşık 80 şehirden 350 yapıta ev-
sahipliği yapan park, minyatür binaların en ince ayrıntısına 
kadar kopya edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Brüksel Sara-
yı gibi bazı binaların modelleri için 350.000 avro harcamak-
tan kaçınılmamış. Minyatürü yapılacak eserler seçilirken 
Avrupa’yı sembolize etmelerine dikkat edilmiş; zaten parkın 
amacı da kurulu olduğu alanda küçük bir Avrupa yaratmak. 
Bu parkta İtalya’daki Vezüv Yanardağı bile görülebilir!

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan Madurodam, 
ülkenin tüm tarihi ve doğal güzelliklerini bir arada 
sergileyen bir minyatür park. 1952’de açılan Ma-
durodam, Nazi işgali sırasında Hollandalı direniş-
çilere katılan ve daha sonra bir toplama kampında 
hayatını kaybeden George Maduro adlı öğrencinin 
ailesinin yaptığı bağışlarla kurulmuş. Madurodam 
oldukça ilginç bir yönetim şekline sahip. Parkın 
başkanı, bölgedeki okullardan seçilmiş 25 öğren-
ciden oluşan bir meclis tarafından seçiliyor. Parkta; 
Amsterdam kanalları, Utrecht’teki Dom Katedrali ve 
Hollanda Parlamento Binası Binnenhof gibi eserler 
öne çıkıyor. Madurodam’ın belki de en çekici özel-
liği burayı gezerken duyulan yaşanmışlık hissi. Dur-
madan dönen yel değirmenleri, kanallarda dolaşan 
gezinti tekneleri ve 4 km uzunluğundaki dünyanın 
en büyük minyatür demiryolu ve trenleriyle Madu-
rodam, adeta gerçek bir şehir.



Ayasofya’dan Sümela Manastırı’na, Topkapı Sarayı’ndan 
Mostar Köprüsü’ne Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından 
seçilmiş eserlerin sergilendiği, 60.000 m2 alana kurulu Mi-
niatürk, dünyanın en büyük minyatür parklarından. 2003 
yılında açıldığından beri İstanbulluları kendine çeken parkta 
sergilenen 105 yapıtın büyük çoğunluğu Türkiye’den. Anıt-
kabir, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Boğaziçi Köprüsü gibi ya-
kın zamanda yapılmış eserlerin yanı sıra Pamukkale ve Peri 
Bacaları gibi doğal oluşumlar, hatta günümüzde ayakta ol-
mayan Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi gibi Antik 
Çağ’dan kalma eserler de Miniatürk’te görülebilir.

Bu parkların hepsine nasıl gideceğim, diye üzülmeyin. “Go-
ogle Sightseeing” adlı site bu parkları sanal olarak gezme 
imkanı sunuyor. http://googlesightseeing.com/2007/10/
miniature-parks-across-the-globe/



Tıp alanında devrim yaratan penisilin, şeker 
hastalarının vazgeçilmezi sakarin, enerji kaynağı 
radyoaktivite, kalp hastalarını yatağa bağlı 
kalmaktan kurtaran kalp pili ve mutfaktan 

sanayiye her alanda kullanılan teflon. 
Hepsi kendi alanında çığır açan bu 

buluşların tesadüf eseri ortaya 
çıktığını biliyor muydunuz?

bilim I 36-37

şans, hazırlıklı 
akla güler:



aboratuvar ortamında bazen işler yolunda gitmeyebilir. 
en ufak dikkatsizlik tehlikeli kimyasal maddelerin deği-
şik reaksiyonlara girmesine ve bazen ufak bazense bü-
yük çapta kazaların olmasına yol açabilir. öte yandan 

bilimsel icatların pek çoğunun, daha önce var 
olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde 
bir araya getirilmesiyle ortaya çıktığı düşünül-

düğünde, kaza veya tesadüfler, yeni icatların yapılmasına 
da pekala zemin hazırlayabilir. icatlar; belli bir ihtiyaca ce-
vap vermek için, mucidin bir işi daha çabuk ya da verimli 
yapma isteği sonucunda, hatta bazen rastlantıyla ortaya 
çıkabilir. aslında bu tür örnekler bulmak için tarihte çok da 
geriye gitmemize gerek yok. henüz geçtiğimiz ocak ayında 

bir grup fransız araştırmacı, yalıtkan ve cam kadar saydam 
bir madde üzerinde elektrik iletimi sağlayan tesadüfi bir bu-
luşa imza atarak şimdiye dek yapılmamış, değişik elektronik 
cihazların üretilmesini mümkün hale getirdiler.

fransız kimyager louis pasteur, “şans, hazırlıklı akla gü-
ler” derken bilimsel araştırmada bilgi ve tesadüfün ilişkisini 
çok güzel özetlemiş. evet bazen biraz şans, çokça bilgi ve 
yetenekten daha önemli olabilir. özellikle konu, hayatımızı 
değiştiren icatlarsa. bilim tarihinde küçük bir gezinti, bugün 
hayatımızda vazgeçilmez olan bazı şeylerin aslında birer te-
sadüf sonucu keşfedildiğini ortaya koyuyor. işte tarihin en 
ünlü tesadüfi icatları...

Penisilin
20. yüzyılın belki de en ünlü -ve şanslı- kazası peni-
silinin icadıydı. 1928 yılında Alexander Fleming, gribe 
tedavi bulmak için çalıştığı laboratuvarı temizlemeden 
tatile çıktı. Döndüğünde, deneylerinde kullandığı kül-
türlerin üzerinde bir çeşit küf biriktiğini fark etti. O sıra-
da Fleming, lam üzerinde, zararlı bir bakteri türü olan 
stafilokokları inceliyordu. Dikkatsiz bir bilimadamı bü-
yük olasılıkla bu küfü önemsemez, hatta deneyi zarar 
görmesin diye hemen temizlerdi. Fleming ise küfün 
bakteri üzerindeki etkisini görmek istedi. Çünkü, “Pe-
nicilim notatum” isimli yeşil küfün biriktiği bölümdeki 
bakterilerin öldüğünü fark etmişti. Daha sonra gerçek-
leştirilen testlerde, bu küfün başka bakteriler üzerinde 
de etkili olduğu ortaya çıktı. Fleming, küften sızan mad-
denin ne olduğunu çözemediği için bu keşfi bir buluşa 
çeviremedi. Ancak 1939’da, Oxford üniversitesi’nden 
Howard Florey ve Ernst Chain, “penisilin” adını verdik-
leri bu maddeyi ayrıştırmayı başardı ve ölümcül bak-
teriyel hastalıklarla savaşabilen dünyanın ilk antibiyo-
tiğini icat etti. Fleming’e ise 1945’te, Nobel Ödülü’nü 
bu iki bilimadamıyla paylaşmak düştü.

Teflon
Kloroflorokarbon (CFC) gazının ozon tabakasına verdiği  
zarar artık çok iyi bilindiğinden bu gazın kullanımı uluslarara-
sı anlaşmalarla yasaklanmış durumda. 1930’larda ise CFC, 
özellikle soğutma teknolojisinde bir numaralı seçenekti. 
1938’de DuPont firmasında çalışan kimyager Roy J. Plun-
kett, TFE gazıyla hidroklorik asidi birleştirerek yeni bir 
CFC gazı elde etmeye çalışıyordu. Önce bir miktar TFE 
gazını, basınçlı bir metal kaba aktardı. Ardından üzeri-
ne hidroklorik asidi ekledi ve reaksiyona geçmelerini 
beklemeye başladı. Ama gaz ortadan kaybolmuştu. 
Ya da öyle gözüküyordu. Kabı sallayıp tekrar açtı-
ğında havaya saçılan beyaz pullar, bugün mükem-
mel omletler yapmamızı sağlayan teflon maddesi-
nin ta kendisiydi!
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Sakarin
Rus kimyager Constantin Fahlberg, kömür katranının 
kullanılabileceği değişik alanları araştırıyordu. Labora-
tuvarda geçirdiği yorucu saatlerin ardından sabırsızlık-
la eve dönmek için hazırlandığı bir gün ellerini yıkamayı 
unuttu. Akşam yemeğinde eşinin hazırladığı dürümleri 
yemeye başladı. Ama nedense o gün dürümler her za-
mankinden daha tatlıydı. Bu tadın yıkamayı unuttuğu 
ellerinden yemeğine bulaştığını fark eden Fahlberg, 
böylece şeker hastalarının ve diyet yapanların vazge-
çilmezi haline gelen “sakarin” adlı yapay tatlandırıcıyı 
keşfetmiş oldu.

Radyoaktivite
Fransız fizikçi Henri Becquerel, 1896 yılında iki şeye 
kafayı takmıştı: doğal floresan ve o zamanlar yeni keş-
fedilmiş olan röntgen (X-ray) ışını. Doğal floresan mi-
nerallerinin, güneş ışığına maruz kalırsa röntgen ışını 
yayacağına inanan Becquerel’in tek bir sorunu vardı: 
Kış. Yeterince güneş ışığı olmadığından, Becquerel de-
ney yaptığı malzemeleri bir çekmeceye kaldırdı. Günler 
sonra çekmeceyi açtığında, burada bıraktığı uranyum 
kristalinin gün ışığına maruz kalmadığı halde fotoğrafik 
bir plakada iz bıraktığını gördü. 
Bu kristalde bilimin henüz açıklayamadığı bir şey var-
dı.  Becquerel’in, Marie ve Pierre Curie ile yaptığı ortak 
çalışmalar bunun bir radyoaktivite fenomeni olduğu-
nu ortaya koydu. Bu, bir atom çekirdeğinin tanecikler 
veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden 
parçalanmasıyla ortaya çıkan bir enerji türüydü.



Kalp pili
Genellikle “çılgın mucit” denilen zeki ama hafif çatlak 
bilimadamlarının hemen hepsi biraz dikkatsiz ve unut-
kandır. İşte Amerikalı mühendis Wilson Greatbatch de 
bu genellemeye uygun bir davranışla kalp pilini icat etti.  
Greatbatch, 1950’lerin sonunda Buffalo üniversite-   
si’nde kalp doktorlarıyla ortak bir çalışma yürütüyor-
du. Amaç, insanın kalp atışlarını kaydedecek bir cihaz 
üretmekti. Bir gün cihaz üzerinde çalışırken elini alet 
kutusuna daldırdı ve 10.000 om’luk direnç ünitesi yeri-
ne 1 milyon om’luğu çıkardı. Bu üniteyi cihaza yerleş-
tiren Greatbatch, elindeki küçük aygıtın insan kalbinin 
atışıyla birebir uyumlu şekilde atmaya başladığını fark 
etti: Kalp pilini icat etmişti. 
Bu dönemde kalp yetmezliği çeken hastalar, televizyon 
büyüklüğünde ilkel makinelere kısa süreli bağlanarak 
tedavi edilmeye çalışılıyordu. Kalbe yerleştirilebilen bu 
küçük pil sayesinde, pek çok hastanın yatağa bağlı 
kalmadan hayatını normal şekilde sürdürmesi mümkün 
hale geldi.
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ÇHS İzmir Apron Hizmetleri personeli, Kava-cık’ta 
gerçekleştirdikleri piknikte bir araya geldi. Yoğun 
çalışma temposu içinde keyifli bir mola veren ve 
kahkahası bol sohbetlerle stres atıp moral depola-
yan Çelebi İzmir çalışanları, topladığı enerjiyle yeni-
den işbaşı yaptı.

ÇHS Adana çalışanları, 11-16 Ocak tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen 4. Çukurova Kitap Fuarı’na katıldı. 
170 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 
düzenlenen, imza günlerinde 300 yazarın okuruyla 
buluştuğu bu renkli kültürel geziden hayli memnun 
ayrılan Adana personeli, gezi fikrine öncülük yapan 
Apron Hizmetleri Şefi Özlem Şahin’e ve İstasyon 
Müdürü Metin Özaltın’a teşekkürlerini iletti. 

ÇHS Antalya’da geleneksel hale gelen doğumgünü kut-
lamaları aralıksız devam ediyor. Ocak ayında doğan arka-
daşlarının yaşgününü kutlamak için bir araya gelen Antalya 
çalışanları, İstasyon Başmüdürü Battal Çoban tarafından 
hazırlanan sürpriz parti ile keyifli dakikalar geçirdi. Yeni yaş-
larını mesai arkadaşları ile kutlamanın mutluluğunu yaşayan 
doğumgünü sahipleri de hep birlikte pasta keserek gelen 
güzel temennileri paylaştı.

Sunduğu başarılı hizmetlerle müşterilerinden her daim tam 
not alan ÇHS Bodrum İstasyonu, ortaya koyduğu ekip 
ruhu ile de göz dolduruyor. Bu anlamlı birlik ve beraberlik 
duygusunun, istasyondaki aile ortamından ileri geldiğini be-
lirten istasyon yöneticileri, çalışanlarla bağlarını güçlendir-
mek adına gerçekleştirdikleri sürpriz aile ziyaretlerine devam 
ediyor. Çalışanları aileleriyle birlikte sıcak ev ortamında ziya-
ret eden, gittikleri tüm evlerde lezzetli ikramlar ve sıcak bir 
ilgi ile karşılanan Çelebi Bodrum yönetimi, böylece şirket ça-
lışanlarını ve ailelerini daha yakından tanıyabildiklerini, onların 
da bu durumdan hayli memnun olduğunu ifade ediyor.



ÇHS Satış&Pazarlama Direktörlüğü ekibine, bir top-
lantı sırasında Özbek pilavının lezzetinden bahseden ve 
bir gün onlara bu pilavı kendi elleriyle hazırlayacağı sözü-
nü veren Özbekistan Havayolları Türkiye Müdürü Rustam  
Azimdjanov, Çelebi yetkililerini 10 Ocak’ta, Menekşe Ba-
lıkhane Restoran’da ağırladı. Restoranda önceden hazır-
lıklarını tamamlayan Azimdjanov, Özbekistan Havayolları  
Rezervasyon Müdürü Seyfi Işık ve Kargo Müdürü Cevat  
Dereyurt, ÇHS Satış&Pazarlama, İstanbul İstasyonu ve 
Çelebi Güvenlik yöneticileri ile DHMİ Nöbetçi Müdürü’nün 
katıldığı yemekte, hazırladığı pilavı misafirlerine ikram etti.  
Gerçekten de Özbek pilavı, lezzetiyle herkesten tam not aldı. 

Yoğun bir sezonu başarıyla geride bırakan Çelebi Macaristan Kargo çalışanları, eğlenceli bir akşam yemeğinde bir 
araya geldi. Yüksek katılımla gerçekleşen organizasyonda, CGHH Ülke Direktörü Osman Yılmaz ve diğer yöneticiler 
de hazır bulundu. Dönemi başarıyla bitirmelerini kutlayan Çelebi Macaristan ekibi, aynı zamanda doğumgünü bu 
tarihe denk gelen mesai arkadaşları için de pasta yaptırarak sürpriz bir doğumgünü partisi organize etti. Neşeli 
sohbetlere sahne olan gece, gösterilen başarının gelecek dönemde artarak devam etmesi temennileriyle son buldu.

ÇHS Dalaman, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği 
iletişim toplantılarında bu kez o ayın doğumgünü kut-
lamalarına da yer verdi. Doğumgünü olan arkadaşla-
rını bu özel günde yalnız bırakmayan Çelebililer, hep 
birlikte pasta keserek iyi dileklerde bulundular. 

Yeni yıla, istasyonda gerçekleştirdikleri samimi bir parti ile 
merhaba diyen ÇHS Bursa çalışanları, 2011’de de hep 
birlikte başarılı operasyonlara imza atma temennisinde 
bulundu. Genişleyen kadrosuyla yılbaşını, hazırladıkları 
lezzetli yiyecekler ve kestikleri pasta ile eğlenerek kutlayan 
ÇHS Bursa ekibi aynı zamanda, istasyonda ilk defa 
uygulanan “Gülümseyen Hizmet” projesi kapsamında 
ödül ve sertifika almaya hak kazanan Münevver Özgür 
için de sertifika töreni düzenledi. Özgür’ün ödülünü Bursa 
İstasyonu Şefi Cenger Altan takdim etti ve başarılarının 
devamını dileyerek kendisine teşekkür etti.

Yeni yılla birlikte, her ay, ayda bir defa kahvaltı organizas-
yonu düzenleyen ÇHS Denizli çalışanları, bu lezzetli uy-
gulama ile güne keyifle başlıyor. 2011’in ilk kahvaltısında 
bir araya gelen ÇHS Denizli personeli, evlerinden hazırla-
yıp getirdikleri yiyeceklerin lezzetiyle de çalışma arkadaş-
larının bir kez daha beğenisini topladı.
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31 Aralık’ta düzenledikleri eğlenceli bir parti ile yeni 
yıla merhaba diyen ÇHS Ankara İstasyonu çalışan-
ları, 2010’da gerçekleştirdikleri başarılı operasyonları, 
2011’de de sürdürme temennisiyle birbirlerini tebrik 
ettiler.

Çelebi Kargo’nun yıllık geleneksel Kargo Gecesi’nin 2.si, 5 Ocak’ta yine müşterilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Kargo Direktörlüğü’nün evsahipliği yaptığı bu keyifli organizasyon, ÇHS Genel Müdürü Talha Göksel ve Havacılık 
Holding Global Satış&Pazarlama Direktörü Athina Kapeni’nin de katılımıyla renklendi. Yeni yıla müşterileyle birlikte 
merhaba diyen kargo ekibi; Murat Baş’ın Global Kargo Direktörlüğü’ne ve Semih Altuğ’un Kargo Direktörlüğü’ne terfi 
edişini de bir kez daha kutlamış oldu.

ÇHS Hatay çalışanları, İstasyon Müdürleri İbrahim  Güzel’in 
doğumgününü, düzenledikleri sürpriz bir parti ile kutladı. 
İstasyon bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 
doğumgünü pastasını kesen Güzel, çalışma arkadaşlarının 
tebriklerini kabul etti ve birlikte başarılı bir yıl geçirmeleri 
temennisinde bulundu.

Yoğun geçen sezonu ve 2010 yılını başarıyla tamam-
layan ÇHS Sabiha Gökçen çalışanları, keyifli bir 
akşam yemeğinde bir araya geldi ve yılı, gönlünce 
eğlenerek kapattı. Operasyonlar sırasında gösterdik-
leri maharetleri bu kez, söylediği şarkılar ve yaptığı 
danslarla sergileyen SAW personeli gecenin sonunda, 
eğlencenin vermiş olduğu o tatlı yorgunlukla evine da-
ğıldı. Çalışanların ardından sezonun değerlendirmesini 
yapmak üzere bu kez yönetim ekibi bir araya geldi. Bir 
balık restoranında buluşan Çelebi Sabiha Gökçen yö-
neticileri, 2011’e ilişkin karşılıklı hedef ve beklentilerini 
paylaştı. Keyifli bir akşam yemeği yiyen ekip, yeni yıl-
da yapılacak işlerin konu başlıklarının da bir kez daha 
üzerinden geçti.



Kısa süre önce Trabzon İstasyonu Başmüdürlüğü 
görevini Hakan Demiray’dan devralan Çilem Özütok, 
istasyon çalışanlarının da katıldığı bir devir teslim ye-
meğinde Demiray ile bir araya geldi. Zorlu Grand Otel, 
Façuno Restoran’da gerçekleştirilen keyifli yemek, 
Özütok’a “hoşgeldin” Demiray’a ise “güle güle” niteliği 
taşıyordu. Sabiha Gökçen İstasyonu’na atanan Hakan 
Demiray’a yeni görevinde başarılar dileyen Trabzon 
ekibinin bu etkinliğine, hem yeni bir başlangıcın neşesi 
hem de vedanın hüznü hakimdi.

Yaz aylarında tekne gezileri ile moral depo-
layan ÇHS Antalya çalışanları, kış aylarında 
da bu geleneği doğa gezileri ile sürdürüyor. 
Son olarak Davraz Kayak Merkezi’ne yap-
tıkları gezide doyasıya eğlenen ekip, sezo-
nun yorgunluğunu da atma fırsatı buldu. 
Bu tür organizasyonlarla aralarındaki iletişim 
ve paylaşımın güçlendiğine dikkat çeken İs-
tasyon Başmüdürü Battal Çoban, bir son-
raki duraklarının Çanakkale Şehitliği ya da 
Kapadokya olacağını söyledi.

Ramp işçi, işçi şoför, teknik memur ve harekat 
memurlarının katılımıyla eğlenceli bir Toros Dağı gezisi 
organize eden ÇHS Adana çalışanları, bu vesileyle 
ilk kez karla tanışan bazı çalışma arkadaşlarının 
mutluluğuna ortak oldu. Yakılan ateşte pişirdikleri, 
Tekir beldesinin meşhur sucuklarıyla etkinliklerine 
ayrı bir tat katan Adana personelinin kartopu savaşı 
da renkli anlara sahne oldu.

ÇHS Bodrum İstasyonu’nda toplu doğumgünü or-
ganizasyonları devam ediyor. Doğumgünü şubat ayın-
da olan Pınar Arbaç ve Ebru Fatma Erdem için keyifli 
bir parti organize eden çalışma arkadaşları, pastalarını 
kesen Arbaç ve Erdem’e yeni yaşlarında mutluluk, sağ-
lık ve başarı diledi.

1 Şubat 1958’de, ÇHS’nin temellerinin atıldığı ÇHS  
Ankara İstasyonu’nun çalışanları, Çelebi’nin kuruluşu-
nun 53. yıldönümünü pasta keserek kutladı. Bu anlamlı 
günü hep birlikte coşkuyla kutlayan Çelebi Ankara perso-
neli, nice yıldönümlerinde yine bir arada olmak temenni-
siyle işbaşı yaptı.
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ÇHS Adana İstasyonu’na, yeni istasyon müdürü olarak atanan Metin Özaltın’a “hoşgeldin” demek ve görevinde 
başarılar dilemek amacıyla istasyon bahçesinde bir yemek organize eden personelin bu keyifli etkinliğine, ÇHS Bölge 
Müdürü Gürhan Aydemir de katıldı. Adana’nın leziz kebaplarının neşeli sohbetlerle birleştiği etkinlik, herkes için güzel 
bir başlangıç niteliği taşıyordu.
İstasyonun değerli ve tecrübeli kadrosuna katılan ve güleryüzleriyle vitrindeki görüntülerini daha da renklendirecekle-
rine inandıkları yeni yolcu hizmetleri ve harekat memurlarına da, temel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından güzel 
bir kaynaşma partisi düzenleyen Adana ekibi, yılın bu ilk organizasyonunda birlikte bol bol dans ederek stres attı.

23 Şubat’ta, ÇHS Trabzon İstasyonu’nu ziyaret eden 
Operasyon Direktörü Murat Nursel ile keyifli bir akşam ye-
meğinde bir araya gelen Çelebi Trabzon yönetimi, neşe-
li sohbetlerle geçen bu güzel gecenin sonunda Nursel’e, 
Trabzonspor forması hediye etmeyi de ihmal etmedi.

2011 yılını, Harekat Departmanı ofisinde düzenledikleri 
eğlenceli bir yılbaşı partisi ile kutlayan ÇHS Bodrum 
çalışanları, Noel Baba şapkalarıyla keyifli bir görüntü 
sergileyen yöneticilerinin dağıttıkları sembolik hediye-
ler ve elbette kahkahası bol sohbetlerle yeni yıla neşe 
içerisinde girdi.

Yer hizmetlerindeki başarılarıyla oldu-
ğu kadar, çiğ köfte yapmak konusun-
daki ustalıklarıyla da takdir ve beğeni 
toplayan ÇHS Malatya çalışanları, 
bu alandaki yeteneklerini fırsat bul-
dukça sergilemeye devam ediyor. 
ÇHS Malatya’da çiğ köfte konusunda 
uzman personelin sayısı arttıkça, is-
tasyondaki leziz partilerin sayısı ve el-
bette tatlı rekabetin dozu da artmaya 
devam ediyor.



ÇHS Ankara’da çevre gezileri hız kesmiyor. Yoğun geçen yaz sezonunda ve hac döneminde gösterdikleri özveri 
ve ortaya koydukları başarılı performanslarla, herkesin takdir ve beğenisini toplayan Çelebi Ankara ekibi, günü-
birlik gerçekleştirdiği Beypazarı gezisi ile moral buldu. Zengin bir kahvaltı sofrası ile başlayan tur programı; keyifli 
sohbetler eşliğindeki leziz öğle yemeği ve bölge gezisi ile son buldu.
Gezilerine ara vermeden devam eden ÇHS Ankara’nın bir sonraki durağı ise Amasra oldu. Yönetim kadrosunun 
katıldığı geleneksel Amasra gezisinde bu yıl İnkumu’na gidildi. Yılın ilk karının yağdığı, haftasonuna denk gelen 
organizasyona, önceki yıllardan farklı olarak Çelebi İstanbul ve Sabiha Gökçen istasyonlarına atanan yöneticilerin 
de katılması, geziye ayrı bir anlam ve neşe kattı.

ÇHS Antalya İstasyonu çalışanlarından Şule 
Berber, Erzurum’da gerçekleştirilen 2011 Dünya 
Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları’ndaki hakem-
lik görevinde sergilediği performansla yetkililer-
den tam not aldı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyo-
nu tarafından lisanslı Türk hakem olarak organi-
zasyon boyunca toplam 12 maçta görev yapan 
Berber, Merkez Hakem Kurulu Başkanı’nın “Türk 
hakemliğini en iyi şekilde temsil eden çalışma  
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasıy-
la, mesai arkadaşlarını da gururlandırdı.

Hizmet verdikleri havayol-
larının ve işbirliği içerisinde 
bulundukları diğer kurum 
ve kuruluşların yetkilileriy-
le; doğasıyla, lezzetleriyle, 
kültürüyle Karadeniz’in eş-
siz kıyı şehirlerinden Rize-
Ardeşen’e neşeli bir gezi 
düzenleyen ÇHS Trabzon 
çalışanları, yoğun iş tem-
posunda verdikleri bu keyifli 
mola ile bol bol stres atıp 
moral ve enerji depoladı.
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ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu yetkilileri 3 
Şubat’ta, Bostancı Adana Kebapçısı’nda, Borajet 
Havayolları Genel Müdürlük ve İstasyon yöneticilerini 
misafir etti. 2010 yılında verilen hizmetler ve gerçek-
leştirilen operasyonların yanı sıra havayolunun 2011 
beklentilerini de paylaşan Çelebi Sabiha Gökçen eki-
bi, Adana mutfağının enfes lezzetleri eşliğinde karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da geceden 
keyifle; 2011’in, işbirliklerini daha da güçlendirecek bir 
yıl olması temennisi ile ayrıldı.

ÇHS Trabzon İstasyonu 
Başmüdürü Çilem Özütok’un 
doğumgünü, gerçekleştirilen 
sürpriz bir parti ile kutlandı. 
Bu samimi organizasyonda 
Çelebi Trabzon çalışanlarına 
katılan havalimanı ve havayo-
lu yetkilileri de Özütok’a yeni 
yaşında sağlık, mutluluk ve 
başarı diledi. 
Keyifli sohbetlerle devam 
eden parti, doğumgünü pas-
tasının kesilmesiyle tatlı bir 
şekilde sonlandı.

Çalışanların doğumgünlerini her ay düzenledikleri sa-
mimi partilerle kutlayan ÇHS Malatya, bu güzel ge-
lenek kapsamında en son, İstasyon Müdürü Ali Meh-
met Uyar için keyifli bir organizasyon gerçekleştirdi. 
Doğumgünü pastasını, Çelebi Malatya ekibiyle birlik-
te kesen Uyar, gelen güzel temennileri kabul ederek 
yeni yaşında yine hep birlikte olmayı ve başarılarının 
ekipçe devam etmesini diledi.

ÇHS istasyonlarındaki çiğ köfte partileri hız kesmiyor. ÇHS Van İstasyonu da, çalışanlarından Şeref 
Almalı ve Hakan Mescioğlu’nun hazırladığı çiğ köftelerle lezzetli bir organizasyon gerçekleştirdi. Çelebi 
Van personelinin özenle hazırladığı sofranın konuklarından olan DHMİ, THY ve Emniyet yetkilileri istas-
yon çalışanlarıyla birlikte, kış aylarında yazdan kalma bir güneşin tadını çıkardı.



ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu Yolcu Hizmetleri 
ve Harekat departmanı çalışanlarından oluşan 
karışık takımların yer aldığı bovling müsabakası keyifli 
anlara sahne oldu. Tatlı bir rekabet ortamı içerisinde 
gerçekleşen oyunda çalışanların öncelikli amacı 
yenmek değil, bu spordaki maharetlerini sergilemekti. 
Ekip olarak mücadele etmenin keyfine varan Çelebi 
SAW personeli, organizasyon sonunda objektife 
birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.
Yılbaşı kutlamalarında da ofiste organize ettikleri 
samimi bir partide bir araya gelen Çelebi Sabiha 
Gökçen çalışanları, geride bıraktıkları yoğun ama bir o 
kadar da başarılı hizmet yılını hep birlikte kutladı. Yeni 
yıla yeni umutlarla giren Çelebililer, gerçekleştirdikleri 
keyifli organizasyona, havayolu temsilcileri ve işbirliği 
içerisinde bulundukları diğer kurum ve kuruluşların 
yetkililerini de davet etti.

ÇHS Malatya çalışanları yeni yıla hep birlikte eğlene-
rek girdi. 2010 yılını; yeni yapılan Malatya Havaalanı 
yol çalışması, terminal büyütme çalışmaları, pist ta-
dilatı vb. zor şartlar altında gerçekleştirdikleri başa-
rılı operasyonlarla tamamlayan Çelebi Malatya ekibi, 
gösterdiği performansın ödülünü keyifli bir yılbaşı 
partisi ile aldı. Kendilerine ayrılan mekanda orkestra 
eşliğinde gönlünce eğlenen Malatya personeli, hem 
2010’un yorgunluğunu attı hem de 2011 için moral 
depoladı.

ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu’nda kapsamlı bir ödül 
töreni gerçekleştirildi. SAW personelinden; yetkinlikleri ile 
öne çıkan, ihtiyaç duyulan yönetici kadrolarına postabaşı 
ve şef olarak vekaleten atanan ve yıl içerisindeki proaktif 
yaklaşımlarıyla gerek ramp gerekse uçuş güvenliğini ris-
ke sokabilecek durumları önceden tespit ederek önleyen 
çalışanlara ödülleri, İstasyon Başmüdürü Hakan Demiray 
tarafından yapılan teşekkür konuşmasının ardından tak-
dim edildi. Yolcu hizmetlerinde görev yapan ve zor anla-
rında yolcuların sorunlarına pratik çözümlerle yaklaşarak 
hem hizmet verdiği kuruluşların hem de yolcuların takdir ve 
beğenisini toplayan YH çalışanları da aynı organizasyonda 
ödüllerine kavuştu.

ÇHS Hatay İstasyonu’nda gerçekleştirilen köfte 
partisi, Personel Müdürü Salih Börü, Emniyet Müdürü 
ve THY Müdürü’nün de katılımıyla keyifli anlara sah-
ne oldu. Aprondaki Hatay İstasyonu konteynerlerinin 
bulunduğu yerin arkasındaki ekipman park sahasında 
düzenlenen organizasyona, tüm istasyon çalışanları 
katıldı. Kısa süreliğine de olsa iş temposuna lezzetli 
bir mola veren Çelebi Hatay çalışanları, benzer orga-
nizasyonları daha sık tekrarlamak sözüyle moral ve 
enerji depolamış olarak görevinin başına döndü.
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ÇHS İzmir Yolcu Hizmetleri çalışanları, 1 Mart 
itibariyle ÇHS Antalya İstasyonu’nda göreve baş-
lamak üzere aralarından ayrılan YH Müdürü Ayça 
Aydoğan’a sürpriz bir veda partisi düzenledi. Mü-
dürlerinden ayrılmanın burukluğunu, gerçekleştirdik-
leri keyifli parti ile üzerilerinden biraz olsun atmaya 
çalışan Çelebi İzmir ekibi, Aydoğan’a yeni görevinde 
başarı ve bol şans dilemeyi de ihmal etmedi.

ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu Yolcu Hizmetleri’nin düzenlediği “karaoke” gecesi, renkli anlara sahne oldu. “Karaoke 
de yaparız, kariyer de” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda Çelebi çalışanları, söyledikleri şarkılarla bu konudaki 
yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Sezon stresini böyle keyifli bir etkinlikle üzerinden atan SAW personeli, gecenin 
sonunda biraz yorgun ama hayli mutlu bir şekilde evinin yolunu tuttu. Benzeri bir başka aktivite ise Kalamış Belvü Jarden 
Restoran’da gerçekleştirildi. Lezzetli bir menü eşliğinde neşeli sohbetlere dalan Sabiha Gökçen ekibi, ertesi sabah moral 
ve enerji depolamış olarak yeniden işbaşı yaptı.

1992 yılından beri çalışma hayatını Çelebi’de sürdüren 
Antalya İstasyonu Ramp Departmanı Postabaşı Ra-
mazan Işıldak’ın emekli olması, mesai arkadaşlarının 
da katıldığı, hem hüzün hem de keyif dolu bir organi-
zasyonla kutlandı. Bugüne dek verdiği hizmetler için 
Işıldak’a teşekkür eden Kürşat Ulutaş’ın yanı sıra ekip 
arkadaşları da mutlu ve huzur dolu bir emeklilik hayatı 
dilediler. 

Kış mevsiminin ve bembeyaz karın 
keyfini birlikte çıkarmak amacıyla 
29 Ocak’ta, Zitaş Tatil Köyü’ne bir 
gezi düzenleyen ÇHS Trabzon 
İstasyonu’nun bu organizasyonuna, 
tüm istasyon personeli katıldı. 
Muhteşem manzaranın tadını çıkaran 
Çelebi Trabzon çalışanları, birlik ve 
beraberliğin en güzel örneklerinden 
birini sergilerken neşeli sohbetlerle 
hem stres attı hem de bol bol oksijen 
ve enerji depoladı. 



proje I 49

Çelebi Hava Servisi (ÇHS) personelinin rahat ve sağlıklı 
melbusatlar giyerek konforlu bir şekilde çalışmasını sağla-
mak için oluşturulan Melbusat Komitesi faaliyetlerine başla-
dı. Komite üyeleri, şirket bünyesindeki melbusatla ilgili tüm 
konuları tartışmak, gelen şikayet ve önerileri inceleyerek iyi-
leştirme alanlarını belirlemek ve bu alternatif iyileştirmelerle 
ilgili somut öneriler oluşturarak yönetimin onayına sunmak-
la yükümlü olacak. 

Satınalma, İnsan Kaynakları ve Proje Müdürlüğü’nün yanı 
sıra çeşitli istasyonların başmüdür, müdür ve şeflerinden 
oluşan ÇHS Melbusat Komitesi, tüm istasyonların iyileş-
tirme önerilerini ve memnuniyetsizliklerini inceleyerek ge-
liştirilmesi gerekli konular üzerinde çalışacak, beğenilen ve 
faydalı bulunan konuların devamlılığını sağlayacak ve çeşitli 
anket ve istatistik çalışmalarla detaylı analizler yapacak. 
Yeni öneriler geliştirmek, bu öneriler arasından en pozitif 
etkiyi yaratacak olanı belirlemek, değerlendirme sonucu 
uygun bulunan tüm yenilik ve geliştirmeler için tam bir öneri 
paketi hazırlamak ve yönetimin onayına sunmak da komi-
tenin başlıca görevleri arasında. 

Melbusat Komitesi’nin bugüne dek yaptığı toplantılarda; 
sektördeki melbusat uygulamaları ve bu uygulamaların 
ÇHS ile karşılaştırılması, personel memnuniyetsizliğine en 
çok sebep olan melbusatlar ve nedenleri, dilekçeli çıkış ne-
denleri, ek talepler ve turnover oranlarının yanı sıra yağmur-
luklar, zimmetlenme şekil ve maliyetleri konularına yönelik 
çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Çalışmaları kapsamında, 
koruyucu ayakkabıların tedarik edildiği firmanın Ankara’daki 
üretim tesislerine de bir ziyaret gerçekleştiren komite üyele-
ri, firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.
Bugüne dek geliştirilen önerilerle ilgili olarak 4 Şubat 
2011’de yönetime yaptığı sunumu takiben birtakım kararlar 
alan komite, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. 

ÇHS Melbusat Komitesi üyeleri

Betül Terzi Erzincan İstasyon Şefi
Ebru Gümüş Satınalma Müdürü-Komite Başkanı 
Erol Çamur Proje Müdürü  
Fevzi Kaplan Antalya İstasyonu Lojistik Şefi
Hayri Güntel Ankara İstasyon Müdürü
 İstasyon Grup Lider Yardımcısı
Meral Tutan İnsan Kaynakları Müdürü
Muhammed Taylak  Satınalma Memuru
Onur Gemicioğlu  Dalaman İstasyon Başmüdürü-
 İstasyon Grup Lideri 
Özgür Doğan İzmir İstasyonu Teknik Lojistik Müdürü
Özgür Yengin İstanbul İstasyonu Teknik Lojistik 
 Müdürü
zeynep Aslan Satınalma Uzmanı 

Melbusat Komitesi 
ÇHS’nin rahatlığı ve konforu için çalışıyor!
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Çelebi Hava Servisi çalışanları 

“Gelişim” konulu fotoğraf 

yarışmasında birbirinden güzel 

karelere imza atarak 

yeteneklerini sergiledi. 

İlk üçe giren fotoğrafların 

sahipleri ödüllerini istasyon 

yöneticilerinin elinden aldı.

1.

3.

2.

ÇHS İzmir İstasyonu’ndan Sinan Göl “Gelişimin İzleri” 

adlı çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

Çelebi Holding Emlak Geliştirme ve İnşaat Direktörlüğü’nden Ufuk Ergün “Taştan Eve” isimli fotoğrafla ikinci oldu.

ÇHS İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nden Murat Topçu 

“Gelişmişliğe Sağlıklı Gelişim” adlı eseriyle üçüncü oldu.



Ü     nlü fotoğraf sanatçısı Ansel Adams’ın da 

dediği gibi “İyi fotoğraf için kurallar yoktur, 

sadece iyi fotoğraf vardır!” Kelime anlamı 

“ışık yardımıyla iz bırakmak” olan fotoğraf, 

1800’lü yıllarda hayatımıza girdiğinden bu yana, dünyanın 

her yerinde herkesin anladığı tek ortak “dil” olmaya devam 

ediyor. İşte fotoğrafın insanları birbirine bağlayan ortak bir 

dil oluşturması fikrinden yola çıkan Çelebi Holding de, dü-

zenlediği fotoğraf etkinlikleriyle çalışanlarına sosyalleşme ve 

sanatsal paylaşım olanağı sağlıyor. Bu etkinliklerin en so-

nuncusu 2010 sonunda ÇHS Sosyal Komitesi tarafından 

gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasıydı. Konusu Çelebi’nin 

önemli kurumsal değerlerinden “Gelişim” olan yarışmaya 

Çelebi istasyonları ve Genel Müdürlükten 9 kişi, 16 fotoğ-

rafla katıldı. Kazanan fotoğraflar, profesyonel fotoğrafçı 

Cem Özkan tarafından; teknik, kompozisyon ve konuya 

uygunluk kriterleri göz önüne alınarak belirlendi.

Yarışmada; ÇHS İzmir 

İstasyonu’ndan Sinan 

Göl “Gelişimin İzleri” 

adlı çalışmasıyla birinci-

lik ödülüne layık görü-

lürken, Çelebi Holding 

Emlak Geliştirme ve İn-

şaat Direktörlüğü’nden 

Ufuk Ergün “Taştan Eve” 

isimli fotoğrafla ikinci, 

ÇHS İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü’nden Murat 

Topçu ise “Gelişmişliğe 

Sağlıklı Gelişim” adlı ese-

riyle üçüncü oldu. İlk üçe 

giren fotoğrafların sahipleri 

ödüllerini istasyon yöne-

ticilerinin elinden aldı. İlk beşe girmeye hak kazanan fo-

toğraflar ise Çelebi istasyonlarında sergilendi. Daha önce 

de benzer etkinliklerde bir araya gelen Çelebili fotoğraf 

tutkunları, haziran ayında Çelebi Fotoğraf Kulübü’nde bu-

luşmuştu. Çelebi Holding İnsan Kaynakları Departmanı’nın 

girişimiyle gerçekleştirilen Temel Fotoğraf Eğitimi’nde katı-

lımcılar, fotoğraf makinesinden photoshop’a kapsamlı bir 

eğitimden geçtiler. Altı hafta süren eğitimi tamamladıktan 

sonra düzenlenen gezide dış mekan çekimi yaparak öğren-

diklerini pratiğe dökme şansı yakaladılar.

Bazen sosyal bazense sadece estetik kaygılarla yaklaşılan, 

çoğu zaman bilinmeyeni anlatmak ya da bir gerçeği orta-

ya çıkarmak için kullanılan fotoğrafı diğer sanat dallarından 

ayıran hemen herkese açık olması; tüm meslek dallarına, 

her yaş grubuna hitap etmesi. Çelebi Hava Servisi çalışan-

ları da fotoğrafın tutku dolu dünyasında buluşarak hayata 

dair karelerle hikayelerini anlatmaya devam edecek. 

Yarışmanın 1.si Sinan Göl, İzmir İstasyon Başmüdürü Levent Kaylak'ın elinden ödülünü alırken...



tiyatro I 52-53



nsanı, insana, insanla, insanca anlatma 
sanatı”dır tiyatro. Oyuncular, sahne, ışık, de-

kor, kostüm ve müzik bir araya gelir ve bizi, 
bize anlatır. O birkaç saatlik oyun süresince hayatı-

mıza “küçük bir ara” verir ve başka hayatlara, oluşlara, 
düşüncelere tanıklık ederiz. Biraz ötemizdedir oyuncu-

lar; elimizle uzansak dokunabileceğimiz veya şöyle 
bir seslensek sesimizi duyurabileceğimiz mesafede. 

Sahnedekilerin rol yaptığını ve aslında her şeyin kur-
gu olduğunu bildiğimiz halde, oyun birkaç dakika içinde alır 
götürür bizi. Sahnedeki adam gerçek bir kral, kadınsa bir 
prensestir artık... Hele bir de oyun iyiyse, rejisör ve oyun-
cular ustaysa müthiş haz vericidir tiyatro. Sahnenin perde-
si, dışarıdaki dünyanın üzerine kapanırcasına açılmıştır. İyi 
oyun, soluk soluğa izlenir. Ve salondaki o saygı dolu sessiz-
lik son replikle yerini alkışlara bırakır.
Çelebi Tiyatro Kulübü oyuncuları da sahneledikleri “Oyun 
Karıştı” adlı oyunda, işte tam da böyle bir performans sergi-
leyerek izleyicileri kendine hayran bıraktı. Çalışmalarına geç-
tiğimiz yılın mayıs ayında başlayan Çelebi Tiyatro Kulübü, 
her hafta cumartesi günleri profesyonel tiyatro oyuncuları 
Ayten Soykök ve Ümit Daşdöğen’den ders alarak kapsamlı 
bir eğitim sürecinden geçti. 10 aylık emeğin, yoğun sahne 
çalışmalarının ve provaların ardından kulübün ilk oyunu olan, 
Ken Ludwig’in “Oyun Karıştı” adlı eseri, Ayten Soykök ve 
Ümit Daşdöğen yönetmenliğinde, 12 Mart’ta ve yoğun talep 
üzerine 2 Nisan’da, Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu’nda 
sahnelendi. Çelebi Grubu’nun farklı şirketlerinden çalışan-
ların bir araya geldiği Tiyatro Kulübü perdelerini, harcanan 
emeklerin karşılığını vermek istercesine, muhteşem bir per-
formansla açtı. Şükrü Kürekçi, Sema Erten, Engin Aydın, 
Burcu Uysal, Şaban Acar, Gonca Kalın, Osman Karadu-
man, Sabine Tunç, Derya Erturan ve Yavuz Çevik’in rol al-
dığı ve özellikle 2. perdedeki hareketli sahneleriyle izleyicileri 
kahkahaya boğan oyunda; Çelebi Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Can Çelebioğlu, Başkan Vekili Canan Çelebioğlu 
Tokgöz, Dr. Ayhan Tokgöz ve Çelebi Havacılık Holding Av-
rupa Yer Hizmetleri Başkanı S. Samim Aydın da performans 
sergileyerek Tiyatro Kulübü’ne destek oldu.



 odrum Havalimanı'na yaklaşık yarım saatlik 
mesafede bulunan Bodrum Kalesi; iki liman 

arasında, üç tarafı denizle çevrili kayalık bir yarı-
mada üzerinde yer alıyor. Kalenin ilk duvarlarını 
1402’de, Rodos Şövalyeleri tarafından ele ge-
çirilişinden hemen sonra Alman mimar Heinrich 

Sclegelhold (1415-1437) yapmış. Sonraki yıllarda 
yenilenmiş olan kalenin yapımında kullanılan malzeme-

lerin her parçasının bir anlamı var. Örneğin Halikarnassos’ta 
bir deprem sonucunda yıkılan Maussollos’un mezar anıtının 
taş blokları, heykelleri, kabartmaları yani mimari parçaları, 
kalenin yapımında kullanılmış.

Kale girişi
Kalenin ana kapısından iç bölümdeki girişe tam 7 kapı geçe-
rek ulaştık. Kalenin çeşitli yerlerinde ve her kapıda armalar, 

Bodrum Çelebi Hava Servisi ekibi olarak, sosyal aktivitelerimizi devam ettirmeye çalıştığımız kış  
döneminde bu seferki durağımız Bodrum Kalesi oldu. Mimarisiyle büyüleyen, bizlere inanılmaz bir  
görsel şölen sunarak önemli tarihi bilgiler veren Bodrum Kalesi’ni tüm Çelebililerle paylaşmak istedik. 

bu armalar üzerinde ise haçlar, düz veya yatay bantlar, ejder 
ve aslan figürleri bulunuyor. Üşenmedik, saydık. Kalede top-
lam 246 tane arma var. Armaların hepsi birbirine benziyor. 
Asılları boyalı olan armaların boyaları silindiği için bir kısmının 
kime ait olduğu bilinmiyor. 

Sonraki adresimiz dünyaca ünlü amfora sergisi... Kalenin iç 
bölümlerine doğru ilerlediğimizde, Bodrum’un ve dünyanın 
7 harikasından biri olarak nitelendirilen Mavsoleion’un da 
içinde yer aldığı Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde karşımıza, dün-
yanın en büyük amfora koleksiyonu çıkıyor. 

Amforalar; müzecilik anlayışına uygun, gemilerde bulundu-
ğu şekliyle ve tablolarla desteklenerek sergileniyor. Müzede, 
değişik kültürlere ait çok eski (M.Ö. 1400) ve çok sayıda 
amforayı bir arada görmek mümkün. 
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Sergi alanının sonunda bir Ortaçağ cam dükkanı var. Mo-
zaiklerin süslediği avlunun ortasında bir de kuyu bulunuyor. 
Kalenin duvarlarında, o dönemde kalede yaşamış hayvan-
ları ve efsanevi özellikleriyle ilgili bilgileri okuyarak antik cam 
batığının bulunduğu Roma Gemi Sergi Salonu’na doğru 
ilerliyoruz. 

roma gemi Sergi Salonu
Bodrum Kalesi Müdürü’nün bize gemiyle ilgili verdiği bilgi-
ye göre gemi ve içindeki yükler, sünger avcısı olarak bili-
nen kaptan Kemal Aras tarafından 1958 yılında bulunmuş. 
Kazı sonucu çıkarılan eserler 30 yılı aşkın bir süre Bodrum 
Kalesi’nde korunmuş. Geminin arka bölümü Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesi ve INA (Institute of Nautical Archeology - 
Sualtı Araştırma Enstitüsü) uzmanlarının çalışmalarıyla 1:1 
ölçeğinde yapılmış. Batık gemiden çıkarılan malzemeler, 
amforalar ve kullanılan mutfak eşyaları özel bir şekilde ko-
runarak sergileniyor. Dünya müzeciliğinde ilk kez, geminin 
kopyası ve orijinali bir arada sergileniyor. 

Cam Batığı Salonu’na geçerken kül mezarlarını ve 
Maussollos’un saray kalıntılarını görüyoruz. 

Cam Batığı Salonu
Gemilerden çıkan camdan yapılmış her türlü eşya bu salon-
da sergileniyor. Eski zamanlarda oynanan oyun pullarından 
tutun parfüm şişeleri ve takılara kadar camdan yapılmış, ki-
misi minyatür boyutlarda pek çok obje var burada. Müze 
Müdürü eşliğinde taş merdivenlerden inerek avlunun iç kıs-

mında bulunan Cam Batığı Salonu’na doğru ilerliyoruz. 
Serçe Limanı Cam Batığı’nın teknesi ve yükünün sergilen-
diği bu salon, T.C. Kültür Bakanlığı tarafından özel olarak 
yaptırılmış. Salonun birinci bölümünde, sualtı kazısı ile ilgili 
fotoğraflar, resimler ve panolar bulunuyor. Gemiyi çıkarmak 
için yapılan sualtı çalışmalarının öyküsünü anlatan bir video 
filmin de gösterildiği bölümde, geminin sergilendiği büyük 
salon her zaman %50 nem oranında ve 22 derece ısıda tu-
tuluyor. 

Bu bölümün ardından kalenin kulelerini gezmek üzere ilerli-
yoruz. Kalede; Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman ve İspanyol ol-
mak üzere beş ana kule bulunuyor. Biz içlerinde en çok İngi-
liz Kulesi’ni beğendik. Kral IV. Henry zamanında inşa edilen 
kulede kralın, kraliyet ailesi fertlerinin ve önemli şövalyelerin 
armaları bulunuyor. Kule, duvarının üzerindeki IV. Henry’yi 
temsil eden aslan figürü nedeniyle halk arasında Aslanlı Kule 
olarak da biliniyor. 

Zaman zaman kendimizi tarihi hikayelerin büyüsüne kaptır-
dığımız, eğlenceli olduğu kadar öğretici de olan gezimiz yak-
laşık üç saat sürüyor. Şimdi yorgun düşen ekibimizle birlikte 
bir şeyler içme ve dinlenme zamanı... 

Bodrum Kalesi’nin görülmesi gereken çok önemli bir tarihi 
eser olduğunda hemfikiriz. Hani “anlatılmaz, yaşanır” derler 
ya Bodrum Kalesi de böyle bir yer işte. 



Bugün dünden daha zeki 

olmak ister misiniz?

Hangimiz bir sabah yataktan daha zeki bir insan olarak kalkmak istemez ki? 
“Matrix” gibi bilimkurgu filmlerine özenip beynimize, bilgisayarmışçasına bilgi yüklemesi 

yapmanın mümkün olacağı bir geleceğin hayallerini kuran kaç kişi vardır kim bilir? 
Bilim insanları, henüz bu kadar kökten çözümler sunamasa da boş durmadı 

ve basit egzersizler, sağlıklı beslenme ve sporla, bir insanın 
IQ seviyesini artırmanın mümkün olduğunu ortaya koydu.                                                                                                                                           
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 işinin zihinsel becerilerini problem çözmek ve 
bir şeyler öğrenmek için kullanabilmesi olarak 

tanımlanan zeka, insanoğlunun en değerli hazinesi. 
Peki zekayı geliştirmek için neler yapılabilir? Ya da 

başka bir deyişle, bir insanın doğuştan gelen IQ 
seviyesini artırmak mümkün mü? Yakın zamana 

kadar bu soruya verilen cevap “hayır”dı. Ancak son 
dönemde yapılan araştırmalar, öğrendiklerimizi daha uzun 
süre aklımızda tutmak, olaylar arasında daha geniş bağlan-
tılar yapmak, problemleri daha kısa sürede çözmek ve daha 
iyi sosyal ilişkiler kurmanın aslında bizim elimizde olduğunu 
gösterdi.
Bu alandaki en faal isimlerden biri olan University College 
London (UCL)’daki Biyomedikal Görüntüleme Merkezi’nin 
Direktörü Dr. Mark Lythgoe, beynin de herhangi bir kas gibi 
egzersizle güçlenebileceğini savunuyor. “Nörofizyoloji ala-
nında çalışmaya başladığım yıllarda, beynin tıpkı kemikler 
gibi değişmez bir uzuv olduğuna dair yaygın bir kanı vardı. 
Ancak UCL tarafından yapılan araştırmalar, beynimizin as-
lında gelişmeye açık olduğunu gösterdi” diyen Lythgoe bu 
alanda yapılan bir çalışmayı örnek gösteriyor. Çalışmada, 
Londralı bir grup taksi şoförü, zor bir eğitim programından 
geçirildi. Programın sonunda, deneklerin beyninde hafızayı 
etkileyen bölümdeki nöron sayısında artış gözlemlendi; yani 
beyinleri gelişim gösterdi.
Dr. Lythgoe o kadar iddialı ki, beynin bir hafta gibi kısa bir 
süre içinde yeni nöronlar üretmeye başlayabileceğini söy-
lüyor; tabii düzenli yapılan egzersizlerle. Ayrıca, bu süreçte 
diyet ve sporun önemine de vurgu yapıyor. Lythgoe’ya göre 
nasıl beslendiğimiz, kas ve kemik yapımız kadar, beynimizi 
de etkiliyor.
Lythgoe’nun 1 haftalık programı, günde 1 saatlik zihinsel 
egzersiz içeriyor. Ancak 1 saat boyunca masa başında 
oturmak yerine egzersizleri güne yaymayı öneriyor. İşe gi-
derken, spor salonunda veya evde kolayca yapılabilecek bu 
egzersizlerin dört temel ayağı var.

1. Hafızanızı geliştirin: On maddelik bir yapılacaklar listesi 
hazırlayıp ezberleyin. Bu liste sabah evden çıkıp işe gidene 
kadar geçen sürede yaptıklarınızı ya da alışveriş sırasında 
attığınız adımları içerebilir. Örneğin;

• Sabah uyanma,
• Yüz yıkama, diş fırçalama vs.,
• Kahvaltı,
• Evden çıkma ve kapıyı kilitleme,
• Çocukları okula bırakma,
• Marketten gazete alma,
• Otobüs/minibüs durağına yürüme,
• Şoföre parayı uzatma,
• Yolda gazete okuma,
• Duraktan ofise yürüme.

2. Alan duygunuzu geliştirin: Gözlerinizi bağlayıp evin 
içinde dolaşın. Daha sonra bir yere oturup az önce yaptığı-
nız hareketleri gözünüzde canlandırın. Bir tepsiye 12 nesne 
yerleştirin ve yerlerini ezberleyin. Daha sonra yanınızdaki ki-
şiden bu nesnelerden bazılarının yerini değiştirmesini isteyin 
ve hangilerinin yer değiştirdiğini bulmaya çalışın.

3. Sayılarla uğraşın: Sayısal egzersizlerle beyninizi çalış-
tırmak matematiksel zekanızı geliştirir. Markette kasa kuy-
ruğunda beklerken, satın aldığınız ürünlerin fiyatlarını içiniz-
den hesaplayın. Sokakta yürürken gördüğünüz insanların 
veya ağaçların sayısını tahmin etmeye çalışın.

4. Kelime haznenizi genişletin: Arkadaşlarınızla kelime 
oyunları oynayın. Her gün yeni bir kelime öğrenin ve günlük 
konuşmalarınızda bu kelimeleri kullanmaya çalışın.

Bu egzersizler 
bir haftada ze

kanızı geliştire
cek:

Pazartesi: Dişinizi her zam
an kullandığını

z elinizle değil
,diğeriyle fırç

alayın. 

Gözünüzü kapa
tarak duş alın

.

Salı: Sudoku çözün. K
ısa bir yürüyüş

e çıkın.

Çarşamba: Akşam yemeğind
e yağlı balık y

iyin. İşe yürüyerek,b
isikletle ya da

 daha önce 

kullanmadığınız
 bir araçla gi

din.

Perşembe: Sözlüğü karıştır
arak bilmediğin

iz birkaç sözc
ük öğrenin. 

Bu sözcükleri 
günlük konuşma

larınızda kulla
nın.

Cuma: İşe farklı bir y
oldan gidin. T

elevizyonda bil
gi yarışması iz

leyin.

Cumartesi: Yog
a, pilates ya 

da meditasyon
 derslerine kat

ılın. 

Tanımadığınız b
ir kişiyle sohb

et edin.

Pazar: Alkol ve kafein 
tüketmekten kaç

ının. Alışverişe çıkark
en listeyi ezber

lemeye çalışın.
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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde 
Pireler berber iken, develer tellal iken

Ben dayımın beşiğini tıngır mıngır sallar iken
Bindim pireye, vardım Tire’ye. 

Az gittim uz gittim, dere tepe düz gittim 
Çayır çimen geçerek, arpa buğday biçerek 
Soğuk sular içerek; altı ay, bir güz gittim...

Neyse uzatmayayım lafı
Masaldır bu,dinlemekle çıkar tadı...



erilere çok gerilere gidin; çocukluğunuza. Haya-
tınızda kendinizi en huzurlu hissettiğiniz an hangi-

siydi? Annenizin veya dedenizin dizine yatıp masal 
dinlediğiniz zamanlar mı yoksa? Sakin, kulağa sanki 
dünyanın en güzel melodisiymiş gibi gelen o anlamlı 

ses, nasıl da başka diyarlara açılan bir kapı olurdu ma-
salların diliyle. Peri kızları, prensler, prensesler, şövalyeler, se-

vimli cüceler, şekerden evler, bulutların üstüne çıkan ağaçlar, 
sihirli değnekler, görkemli saraylar... Her an her şeyin mümkün 
olduğu, rengarenk, güzel bir dünya. Sözler hayale dönüşürdü 
masallarla ve gökten üç elma düşene kadar, biz çoktan uykuya 
dalıp mucizeler ülkesine yollanmış olurduk... 
Zamanla, masal deyip geçtik, anlatılanları. Önyargıların, tabu-
ların, sınırların olmadığı o sihirli dünya; yaratıcılığımızı, hayal gü-
cümüzü, dünyaya bakışımızı ne çok değiştirmişti oysaki. Umut 
etmeyi ve sabrı Külkedisi’nden, merhameti Kibritçi Kız’dan, 
dostluğu ve dayanışmayı Bremen Mızıkacıları’ndan, kendi-
ne güvenmeyi Hansel ve Gretel’den, yalanın ne kötü bir şey 
olduğunu Pinokyo’dan öğrenmedik mi? Hangimiz masalların 
hayal dünyamıza ve karakterimizin oluşmasına olan etkisini in-
kar edebilir? Masallar dinledik büyüklerimizden; hayal ettik ve 
hayal gücümüz gelişti. Sonra beğendiğimiz o güzel masalları 
arkadaşlarımıza anlattık; dili doğru kullanabilme, kendimizi ifa-
de edebilme ve iletişim kurabilme yeteneğimiz arttı. Kendimizi 
onların yerine koyup “Ben olsaydım şöyle yapardım” dedik. 
Bazı karakterleri çok sevdik, çok etkilendik. Ve bu etkilenmeler, 
“ben olsaydım”lar, bir araya gelerek kişiliğimizin temellerini oluş-
turdu. Çok değil dokuz-on yaşlarına geldiğimizde, masallardaki 
bazı şeylerin gerçekte olamayacağını bilecek kadar büyüdüğü-
müzde dahi sevdik masalları, dinledik. “Bir varmış, bir yokmuş” 
diye başlayarak gerçek olmadıklarının ipucunu zaten veriyor-
lardı. “Ben gerçek değilim, ama hissettiğin duygular, yaptığın 
çıkarımlar gerçek; bunları hayatına yansıt” diyorlardı. Doğru ya! 
İyiliğin kötülüğü yendiğini, sabrın mükâfatını bulacağını, zekanın 

kaba-kuvveti alt edebilceğini, sevginin-şefkatin hayattaki 
en değerli şeyler olduğunu, arkadaşlık ve dayanışmayla 
nice “imkansız”ın “mümkün” hale gelebileceğini çıkardık 

o masallardan. Aslında masallar değil de bu çıkarımlardı 
sanki sihirli olan. Hayatlarımıza sihirli bir değnek gibi doku-

nan, değiştiren... 

Çocuklarınıza masal anlatın veya okuyun. İlgilerini çekecek ren-
garenk kitaplar alın onlara. İçinde kendi fotoğrafını ve adını gö-
rebileceği kişiselleştirilmiş www. kitapyildizi.com  kitapları, onu 
bu güzel dünyayla tanıştırmak için kolay ve eğlenceli bir yol ola-
bilir. Haydi! Çizgi filmlerin, bilgisayar oyunlarının, TV’nin o soğuk 
ve vahşi dünyasından çıkarıp hayal kurabilecekleri rengarenk 
bir dünya verin onlara. Doyasıya çocuk olabilecekleri, küçük 
yüreklerini besleyebilecekleri kocaman bir dünya!



Hilal, Ferah ve Turan Sineması, Milli Sinema, Fevziye ve İkbal kıraathaneleri,  
Ali Baba Çayevi, Acemin Kahvesi ve Yavrunun Çayhanesi’yle, yüzlerce oyun şöyle 
dursun; nice mutluluklara, hüzünlere, heyecanlara ve aşklara sahne oldu bu semt. 

İlk seyyar sinema, ilk tiyatro burada buluştu izleyiciyle.  
Onlarca gösteri mekanının bir arada bulunduğu bu semte Direklerarası değil de 

“küçük Broadway” demek daha doğru belki de...
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 istanbul’un broadway’i: 



“Hak dostum hak,
Yanıldım bir çırak aldım yanıma eve gelmez külhani 
dükkanda yatır, 
Kovsam o da düşmez şanıma kibardır, çarşafsız yorganda yatır, 
Haşa huzurdan ustası çırağını sever, eşek aldı pazardan,
Eşek göze geldi çatladı nazardan, 
Eşek çıktı mezardan eşeğin aşkından ormanda yatır, 
Bizim çırak da hırtıyı pırtıyı toplamış külhanda yatır, 
Zamanı evailde...” 
tekerlemesi, asıl adı Turan Sineması olan ancak halk 
arasında Naşit Tiyatrosu olarak bilinen Şehzadebaşı-
Direklerarası’ndaki o büyük salonda yankılanıyordu. Ustası 
Komik Abdi Efendi’nin salonun kahkahadan neredeyse yı-
kıldığı bir gün kulise gelip molla kuşağını ve takkesini çıkarıp 
verdiği ve “Komik-i şehir” unvanını ona devrettiği gün, kendi 
kumpanyasını kurma kararı veren Naşit Özcan’dı (1886-
1943) sahnedeki. Tipten tipe girip mimikten mimiğe geçerek 
izleyicileri gülmekten kırıp geçiriyor; alkışlar ve “Çok yaşa!”, 
“Bravo!” nidaları; hıncahınç dolu, üst katı ve locaları ahşap 
salonda yankılanıyordu. Ortaoyunu ve tuluat ustalarının yani 
Abdi Efendi, Güllü Agop, Kavuklu Hamdi ve Mınakyan’ın 
izinden gidiyor, sahnedeki başarısıyla yalnız yaşadığı döne-
me değil, Geleneksel Türk Tiyatrosu’na da adını yazdırıyordu 
Komik Naşit. Bu aslında beklenmedik bir şey değildi. Ortao-
yunu ve tuluat (doğaçlama tiyatro) sanatında o kadar başa-
rılıydı ki henüz Mızıka-i Hümayun’da (askeri bando) öğrenim 
görürken II. Abdülhamit’in bile dikkatini çekmiş ve padişahı 
dahi katıla katıla güldürebilmesiyle daha çocuk yaşta adı, 
“Abdülhamit’i güldüren adam”a çıkmıştı. 

Işıl ışıl bir dünya
Naşit Özcan sahnede, eşi kantocu Amelya Hanım (?-1966) 
kuliste, çocukları Selim Naşit ve Adile (Naşit) ise tiyatronun üst 

katında bulunan büyükçe bir pencerenin ardında, tüm salonu 
gören evlerindeydi. İki çocuk tüm “güldürüklü temaşa”larda 
olduğu gibi neşe ve heyecanla anne-babasını izliyor; bir gün 
onlar gibi olmanın, izleyen herkesi kendine hayran bırakma-
nın hayalini kuruyordu. Gösteri “şenlikli” olduğu için az sonra 
anneleri Amelya Hanım duetto yapmak üzere sahneye çıka-
cak ve her zamanki o işveli-cilveli sesiyle;

“İştirak etme bana
Çektirme elem cefa
Hiç merhamet yok mu
Cana ruhum hep sana” diyecek, kocası Naşit Bey ise sanki 
taze aşıkmışçasına;

“Aşk sevda çekerim
Seni çok severim
Dehşetli ateşinden
Korkarım yanar ciğerim” diyerek ona ilan-ı aşk edecekti. 

Bu ışıl ışıl, renkli dünya Selim ve Adile Naşit için bir oyun 
alanıydı adeta. Sahne ve fuaye sık sık koşmacaları ve neşeli 
çığlıklarıyla yankılanırdı. Gösteri olmadığı günler sahneye çı-
kar babalarının yarattığı, çok sevdikleri karakterler; İbiş, Sur-
pik Dudu ve Leblebici Horhor’u canlandırmaya çalışırlardı. 
İkisi de oyuncu olmak istiyordu; oldular da...

Rengarenk sahnede, bir yandan kanto yapıp bir yandan 
söyledikleri manilerle atışan sanatçıları izlemek ve cıvıl cıvıl 
şarkılar dinlemek yalnızca Selim ve Adile’nin değil, dönemin 
İstanbul halkının da en sevdiği şeylerden biriydi. Gösteriler 
sırasında aşka gelen halk, sanatçılara doğru avuç avuç bo-
zuk para atar, buna en çok sevinen ise sahnenin önündeki, 
izleyicilerin göremediği alçak bölümde müzik yapan mızıka-
cılar olurdu. Program ana oyunla başlar, tango ve duetto ile 

Komik Naşit ve eşi Amelya Hanım
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Ortaoyunu ve tuluatın unutulmaz ustası 
Dümbüllü İsmail Efendi de (1897-1973), 
Komik-i Şehir Naşit Efendi’nin yanında 
yetişen sanatkarlardan biriydi. 

araya şarkılı bir bölüm girilir ve gece, komedi türünde kısa bir 
oyunla son bulurdu. İzleyici, tiyatrodan ve Direklerarası’ndan 
mutlaka gülen bir yüzle ayrılmalıydı. 

Adeta bir kültür merkezi 
Kimler yoktu ki izleyiciler arasında; Muallim Naci, Ahmet Mit-
hat Efendi, Neyzen Tevfik, Nâbizâde Nâzım, Ahmet Râsim... 
Direklerarası’nın müdavimi olan edebiyatçılar ve sanatçılar 
burada Türk tiyatro tarihinde önemli yeri olan Temaşahane-i 
Osmani, Osmanlı Drama Kumpanyası, Hayalhane-i Os-
mani, Eğlence-i Osmani adlı toplulukları ve Küçük İsmail, 
Hamdi Efendi, Kel Hasan, Şevki Efendi, Abdi Efendi, Peruz 
Hanım ve Komik Naşit gibi tarihimizin ilk, döneminin ise ünlü 
tiyatro ve tuluat ustalarını izlemeye gelirlerdi. Şehremini Bele-
diye Başkanı Cemil Topuzlu Paşa tarafından desteklenen ve 
bugünkü Şehir Tiyatroları’nın temelini oluşturan Darülbedayi 
de 1914’te burada, tiyatrolarla aynı cadde üzerinde bulunan 
Letafet Apartmanı’nda faaliyetlerine başlamıştı. 
Direklerarası yalnızca tiyatroları ve eğlence mekanlarıyla ünlü 
değildi. Şehzadebaşı Caddesi’nde aydınların, sanatçıların, 
fikir adamlarının ve “kıraat”e düşkün İstanbul halkının günün 
her vakti doldurduğu, bir araya gelerek sohbet edip fikir tar-
tışması yaptığı kıraathaneler - gazete, dergi, kitap okunan 
kahvehaneler- de vardı. Kıraathaneler bu yönüyle adeta bir 
kültür merkezi gibiydi. Dönemin saz üstatları ve toplulukları 
zaman zaman buralarda musiki icra eder; edebiyat sohbet-
lerine Kemani Tatyos Efendi’nin kemanı, Tanburi ve Udi Ce-
mil beylerin sazlarından çıkan büyüleyici ezgiler eşlik ederdi. 
Ortaoyunu, meddah ve Karagöz-Hacivat da eksik olmazdı 
bu kıraathanelerden. 



Edebiyatla ebediyete...
Hal böyle olunca, hayatın içinde bu kadar çok yer alan kı-
raathaneler de edebiyatçılarımızın eserlerindeki yerini aldı. 
Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar, ünlü “Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü” eserinin  kahramanlarını, Letafet Apartmanı’nın 
giriş katında bulunan Darütta’lim Kıraathanesi’ndeki gerçek 
kişilerden esinlenerek yarattı. 
Recaizade Mahmut Ekrem ise “Araba Sevdası” romanında, 
Direklerarası eğlencelerini ve burada “piyasa yapan” insan-
ları bütün ayrıntılarıyla betimledi. 

Direklerarası; tiyatro ve sinemaları; cambaz, hokkabaz, 
meddah, Karagöz, kukla gösterileri ve pehlivan güreşleriyle 
yani 7’den 70’e tüm cümbüşüyle İstanbul halkının hayatında 
ve yazarların ölümsüz satırlarındaydı. 
Damat İbrahim Paşa’nın, Şehzadebaşı Cami’nin külliyesine 
gelir sağlamak amacıyla 1728 yılında yaptırdığı, Şehzade-
başı Caddesi’nin başından Şehzadebaşı Cami’nin köşe-
sine kadar uzanan dükkanların önündeki mermer sütunlu 
revaklardan dolayı “Direklerarası” denmişti buraya. Yalnızca 
eğlence mekanları değil, esnaf dükkanları da vardı bu yol 
üzerinde; Tunuslu fesçi, lekeci, musiki üstadı Cemil Bey’in 
şeker dükkanı, terzihane, bugün hala Şehzadebaşı’nda, o 
mis gibi pidelerinin kokusuyla insanları mest eden Çinili Fırın 
ve İbrahim Ethem Bey’in eczanesi... 

Bu dükkanların, sinemaların, tiyatroların yerinde bugün; de-
vasa iş merkezleri, hanlar, oteller var. Kantoların, şansonla-
rın, mızıkacıların, alkışların ve aslında bir kentin kültürel hafı-
zasının üzerinde birer mezar taşı gibi yükseliyorlar...

 

Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, İstanbul eğlence 
hayatı iki noktada toplanmıştı: Direklerarası ve Beyoğlu. Direk-
lerarası daha halk tipi, ailece gidilebilen, özellikle Ramazan eğ-
lenceleri, tiyatroları, musiki fasılları, meddah-Karagöz oyunları ve 
sinemalarıyla gözde bir yerdi. Beyoğlu ise barları, pavyonları ve 
içkili-çalgılı Batılı eğlence anlayışıyla daha çok gayrimüslimlerin 
ve zengin müşterilerin tercih ettiği bir yerdi. 



Kahvenin kültürümüzde çok özel bir yeri var. Kahve ikramı, o kişiye 
duyulan sevgi, saygı ve önemi ifade ediyor. “Bir fincan kahvenin kırk yıl 
hatrı vardır” sözü de bu anlayış üzerine söylenmiş. Gelin, kırk yıllık hatrı 
olan kahvenin, 550 yıllık hikayesine kulak verelim...

Kırk yılın hatrı:
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ivayet odur ki Habeşistan’ın (Etiyop-
ya) bir köyünde genç bir çoban, 
keçilerinin gece çok az uyudu-

ğunu, buna karşın çok enerjik ve 
hareketli olduğunu fark etmiş. Bu duruma önce 

bir anlam veremese de keçileri gözlemleyerek dağlık 
bölgede bolca bulunan beyaz çiçekli bir bitkiden yedik-

lerini görmüş. Merak bu ya! Çoban da bu bitkilerden top-
layıp kaynatarak suyunu içmiş. Bu sudan içtiği gün kendini 
çok dinamik hissediyormuş. İşte, içeriğindeki kafein nede-
niyle zihni uyaran bir bitki türü olan kahve böyle keşfedil-
miş. Bu öyle bir keşif olmuş ki, o ünlü “Kahve Yemen’den 
gelir, bülbül çimenden gelir” türküsündeki gibi kahve önce 
Yemen’de, ardından da Suriye, Mısır ve İran’da yetiştirilme-
ye başlanmış. Kahvenin ünü, Anadolu’ya ve buradan da 
Batı’ya yayılmış. “Arap şarabı” demiş adına Batılılar... 

Gönül muhabbet ister, kahve bahane
Biz ise keşfinden 100 yıl sonra yani 16. yüzyılda tanışmışız 
kahveyle. Kahve, Türklerin bulduğu kendine has bir pişir-
me yöntemiyle yapıldığı ve sunulduğu için “Türk kahvesi” 
adını almış. Osmanlı’da önce saraya, ardından zengin sa-
ray çevresine ve sonra da hayatın içine öyle bir yayılmış ki, 
gündelik hayatla öylesine iç içe geçmiş ki kısa zamanda 
bugünkü malum kahve dükkanları misali, hemen her yerde 
kahvehaneler açılmaya başlamış. İnsanlar -elbette dönem 
itibariyle yalnızca erkekler ve genellikle tüccar, asker, der-
viş gibi gezginler- bu mekanlara giderek “mandabatmaz” 
usulü köpüklü Türk kahvesi eşliğinde sohbet eder, dönemin 
önemli ve güncel olayları üzerine konuşur, tartışırlarmış. 
Sazendelerin icra ettiği musiki eşliğinde içilen kahvelere 
bazen meddahların hikayeleri, bazen bir gezginin yol ma-
ceraları, bazen de bir hayalbazın Karagöz-Hacivat gösterisi 
eşlik edermiş. 
Sayısı kısa zamanda artan kahvehanelerde daha sonra-
ki yüzyıllarda (18-19. yüzyıl) insanlar kitap okumaya, sat-
ranç, tavla ve dama oynamaya başlamışlar. Kahvehaneler 
bu anlamda Osmanlı’da halkın buluştuğu, sosyalleştiği, 
iletişim kurduğu bir “sosyal alan”a dönüşmüş. Okurya-
zar insanlar ve aydınlar kahvehanelerde toplanmaya baş-
lamış. Hatta o kadar ki padişahlar bile bir karar almadan 
önce kahvehanelere adamlarını gönderir –hatta bazen  

Kırk yılın hatrı:

“Galata Kulesi’nin ve Bayezid Kulesi’nin tepelerinde 
kahve vardır, vapurlarda kahve vardır, mezarlık içinde 
kahve vardır, resmi dairelerde ve hamamlarda kahve 
vardır, çarşı içinde kahve vardır. İnsan, İstanbul’un 
neresinde bulunursa bulunsun, etrafına hiç bakmadan 
sadece bir bağırması yeterlidir: ‘Kahveci!..’ Üç dakika 
sonra, önünüzde bir kahve tütmeye başlar.”

Oryantalist İtalyan gezgin-yazar Edmondo de Amicis, 18. yüzyıl 

Türklerin temel içeceği olan kahvenin yanında oldukça yeni 
bir içecek olan çay, 18. yüzyılda hayatımıza girdi. Buna 
karşın, Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde büyük bir çıkış 
yaparak bize Türk kahvesini neredeyse unutturdu. 
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Güzel kahve pişirmek için   
İyi bir Türk kahvesi için ince çekilmiş, orta kavrul-
muş kahve kullanın. Kahveyi sıcak suyla değil so-
ğuk suyla ve kısık ateşte pişirin. Kaynamaya yakın 
bir-iki kez ocaktan alın ki kahve suyla olabildiğince 
bütünleşsin. Ateşten çektiğiniz sırada köpüğünü 
fincanlara biraz biraz pay edin. Türk kahvesi kö-
püksüz olmaz. Köpük hem lezzeti artırır hem de 
kahvenin daha geç soğumasını sağlar. Yanında 
mutlaka su ile ikram edin. Su, kahveden önce içilir 
ki damakta daha önceden kalan tatlar temizlensin 
ve kahvenin tadı daha iyi alınsın... 

Nasıl saklayalım? 
Kahvenizin lezzetli olmasını istiyorsanız tazeliğini koru-

masını sağlamalısınız. Bayat kahve hem tatsız olur hem 

de köpürmez. “Taze kahve” yeni kavrulmuş kahvedir. 

Kavrulduktan sonra serin ve ışık almayan bir yerde sak-

lanması gerekir. Çekilmiş kahve oda sıcaklığında, 1-2 

haftada bayatlar. Kahveyi ihtiyacınız kadar alın ve o haf-

ta tüketin. Eğer hemen tüketmeyecekseniz çekilmemiş, 

çekirdek halinde almanız en iyisi. Çekirdek kahve daha 

geç bayatlar. Kahveyi çok aldıysanız o hafta kullanacağı-

nız kadarını ayırıp kalanını buzdolabına koyabilirsiniz. 

tebdil-i kıyafet kendisi gider- gizliden gizliye halkın o konuda 
neler konuştuğunu, ne düşündüğünü öğrenirmiş. 

Gelenekselleşen içecek 
Yalnızca kahvehanelerde değil, tarikat tekkelerinde de kah-
ve oldukça yaygınmış. Saatlerce vaaz dinleyip tespih çe-
ken dervişler uyuyakalmasın diye, tekkelerde Türk kahvesi 
dağıtılırmış. Ve elbette konaklarda, köşklerde, cumbalarda; 
kadınlar arasındaki kahve sohbetleri, fal bakma seansları, 
komşu-komşuya sabah kahveleri... Zamanla kahve o kadar 
önem kazanmış ki sabahki öğünün adına “kahve-altı” yani 
“kahvaltı” denmiş. Gelenek-görenekle de iç içe geçmiş Türk 
kahvesi. Kız isteme ritüelinin, misafir ağırlamanın bir parçası 
haline gelmiş. 
 
Bugün, tarihi Mısır Çarşısı’ndan Tahtakale’ye çıkarken so-
kakları saran, insanları adeta kolundan tutup kendine çe-
ken bir koku alırsanız bilin ki bu, 1871’den bu yana kah-
veyi bir sanat eseri, kahve yapmayı da adeta bir sanat gibi 
gören rahmetli Kurukahveci Mehmet Efendi’nin Tahmis 
-Arapça’da “tahmis”, “kahve vb.lerini kavurmak” anlamına 
geliyor- Sokak’taki asırlık dükkanından yayılan yeni çekilmiş 
kahve kokusudur. 
Kahveyi öğüterek satan ilk kişi olan Mehmet Efendi’nin dük-
kanının önünde, her daim mevcut olan kuyruğu beklemeyi 
göze alırsanız küçük, kirli sarı kesekağıtlarına doldurularak 
satılan yeni çekilmiş mis gibi Türk kahvesinden alıp evinize 
yollanabilirsiniz. Afiyet olsun!

Bugün sakızlı, çikolatalı, 
keçiboynuzlu, sütlü ve 
kakuleli pek çok çeşidi 
olan Türk kahvesini gerçek 
tiryakileri klasik usulde içer. 






