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eniş  yelpazeye  sahip hizmetleriyle ülke-
mizin adını dünyanın dört bir yanına taşı-  

yan Çelebi Holding, gerçekleştirdiği ku-
rumsal sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de 
pek çok şirkete örnek oluyor. Çelebi, bu 
faaliyetler doğrultusunda 2008 yılında ha-
yata geçirdiği “Evimdeyim” projesi  kapsa-                          

mında 19 Eylül’de, Hatay’ın Kumlu ilçesindeki  
Akkerpiç Köyü’nde iki lojman daha açtı. Açılışını 

yaptığı bu iki yeni lojmanla 31. Çelebi Evi’ni öğ-
retmenlerin hizmetine sunan Çelebi böylece, “50. 

yılda 50 Çelebi Evi” hedefine bir adım daha yaklaştı. “Kırsal 
kesimde oldukça güç fiziki şartlar altında çalışan öğret-
menlerimizin daha iyi koşullarda yaşayabilmesi” amacıyla, 
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) işbirliği 
ile yürütülen proje çerçevesinde açılan lojmana, başından 
beri “Evimdeyim” projesine destek veren Ekonomi Ga-
zetecileri Derneği (EGD)’nin adı verildi. TOÇEV Başkanı 
Ebru Uygun ve EGD İstişare Kurulu Başkanı Hasan Eriş’in 
de katıldığı, öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösteri-
si ile daha da renklenen açılış töreninde, Çelebi Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Çelebioğlu Tokgöz 

bir konuşma yaparak “50. yılda 50 Çelebi Evi” sloganıyla 
yola çıktıklarını ama bu sayının 50 ile sınırlı kalmayacağı-
nı söyledi. Tokgöz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Öğretmen huzur içinde olmazsa bunu öğrencisine yan-
sıtamaz. Desteğimiz sadece evi açmakla sınırlı kalmıyor. 
Daha sonra yetişebildiğimiz kadarıyla evin diğer ihtiyaç-
larını da karşılıyoruz, zamanı gelince yeniliyoruz.” Çelebi 
Holding olarak bundan sonra da sosyal sorumluluk ça-
lışmalarına destek vereceklerini ve sürekli olarak bu tür 
faaliyetler gerçekleştirecek bir vakıf kuracaklarını belirten 
Tokgöz, “Şu anda yürüttüğümüz projeden sonra yaptık 
bitti şeklinde davranmayacağız. Devamı gelecek. İçerisin-
de bulunduğumuz her proje bir sonrakinin ufkunu açacak. 
Yoğun çalışma tempomuzdan dolayı, hayatın bazı yönle-
rini görmeye vakit bulamıyoruz. Kendi küçük dünyamız 
içerisinde, bu türden çalışmalar yapıldığının farkında bile 
değiliz. Ama şimdi evime giderken tatmin olmuş, huzurlu 
bir şekilde gidiyorum” dedi. Herhangi bir derneğe baş-
kan olmayı düşünmediğini ancak öncülük etmek adına 
bir süre de olsa böyle bir görevi üstlenebileceğini belirten 
Tokgöz, “Bizim için ilk planda önemli olan aile vakfımızı 
kurmak. Babamın adını vereceğimiz bir vakıf kurma dü-

Çelebi Holding, Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe kavuşması için eğitime destek vermeyi 
sürdürüyor. Bu toplumdan kazandıklarını yine bu topluma sunma çabasının somut kanıtı olan 
“Evimdeyim” projesi kapsamında Çelebi, Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Akkerpiç Köyü’nde iki 
lojmanın daha açılışını yaparak 31. Çelebi Evi’ni öğretmenlerimizin hizmetine sundu.

"Evimdeyim" projesi hız kesmeden sürüyor

Çelebi den öğretmenlere iki ev daha

EGD İstişare Kurulu Başkanı Hasan Eriş, TOÇEV Başkanı Ebru Uygun 

ve Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Çelebioğlu 

Tokgöz kurdele töreni sırasında bir arada...



şüncesi yıllardır aklımızda. Sosyal sorumluluklarda yaşa-
dığım tatmin, işle ilgili tatminimden çok daha üstün. Şu 
an öyle bir düşüncemiz yok ama Allah kısmet ederse 
belki bir gün kendi vakıf üniversitemizi de kurarız” dedi.  
2013 yılında 50. Çelebi Evi’ni tamamlamayı planladıkları 
“Evimdeyim” projesi için belirlenmiş bir bütçelerinin olma-
dığını ifade eden Tokgöz, “50 lojmanın tamamı bittiğinde 
2,5 milyon TL’yi geçen bir rakama ulaşılacak. Ayrıca hangi 
okulun öğretmenleri için ev yapıyorsak, o okula da birçok 
yardımda bulunuyoruz. Proje dahilinde dolaylı da olsa çok 
sayıda çocuğa ulaşmış olduk” dedi.  
Kendi çocuklarının zor şartları hiç görmediğini belirten Ca-
nan Çelebioğlu Tokgöz, “Onların önümüzdeki yıldan itiba-
ren ara ara birer haftalığına köy okullarında eğitim görme-
lerini sağlayacağım. Amacım onların kendilerinden daha 
farklı durumda olan çocukları görebilmeleri. Ayrıca vakıf ile 
sosyal sorumluluk projelerimizin kapsamını büyüteceğiz.
Kurmak istediğimiz vakıf, bizden sonra da devam etmeli. 
Vakıf kurmak kolay ama yaşatmak zor. Bunun için çalış-
malarımızı detaylı bir şekilde yapıyoruz. Babamız Cavit 
Çelebioğlu’nun ismini vereceğimiz vakfın çalışmalarını 
2012’de bitirerek bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Açılış sonrası, Akkerpiç Köyü’nde oturan ve ÇHS  
Hatay İstasyonu’nda şoför olarak görev yapan Cuma 
Tatar’ın daveti üzerine, çalışanının evine konuk olan 
Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan 
Çelebioğlu Tokgöz’e, Hatay’ın meşhur katıklı ekmeği 
ve ayran ikram edildi. 

Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Çelebioğlu Tokgöz 
öğretmenevinin açılış töreninde Hatay Kumlu Akkerpiç İlköğretim Okulu 

öğrencileriyle sohbet ederek 
tüm çocuklara, yeni eğitim-öğretim yılı için kırtasiye malzemesi dağıttı.   

Çelebi'nin ilçeye ziyaretinin özellikle çocuklar 
için anlamı büyüktü.
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Çelebi Holding tarafından 2010 yılında eğitimin hizmetine sunulan Erzincan Üniversitesi Ali 
Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu, ikinci eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla 
başladı. Müfredattan kitaba, eğitim kalitesinden burs, staj ve iş imkanına öğrencilerin iyi bir 

eğitim alması için yüksekokula her konuda destek vermeyi sürdüren Çelebi, 
sivil havacılığın parlak nesilleriyle ele ele geleceğe yürüyor.

Genç sivil havacılarla geleceğe yürüyor!



avacılık sektörüne; nitelikli, teorik ve pratik eğitimi 
bir arada almış, işletme nosyonuna sahip, mesle-

ki bilginin yanı sıra sosyal yönleri de gelişmiş 
çalışanlar yetiştirilerek sektörün hizmet 

kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla  
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık 

Yüksekokulu (SHYO)’nun kurulmasına destek veren 
Çelebi Hava Servisi projeye, inşaat aşamasından eğitim-

öğretim faaliyetlerine tüm süreçte maddi-manevi desteğini 
sürdürüyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın önderliğinde 
başlatılan projeye tüm kurumlarıyla destek veren Bakanlık, 
yüksekokulda yetişen öğrencilere, ihtiyacı çerçevesinde  
istihdam önceliği tanıyacak. Erzincan’ı bir üniversite şehri ya-
parak kente farklı bir çehre kazandıracak olan proje, valilik ve  
belediye yetkilileri tarafından da destekleniyor. 
Çelebi Holding tarafından 2008 yılında projelendirilen ve 
Erzincan Ü. bünyesinde bulunan Erzincan Üniversitesi Ali 
Cavit Çelebioğlu SHYO, 4.000 m2 taban alanına ve 16.000 
m2 kapalı alana sahip. Yüksekokul; inşası ve eğitim-öğretim 
sürecinde Çelebi desteğinin sürdürülmesini kapsayan  
mutabakat uyarınca, 2010 yılında tamamlanarak üniversite-
nin hizmetine sunulmuştu.

Müfredat Çelebi’yle birlikte hazırlandı
Sivil havacılığımıza donanımlı yeni nesiller yetiştirecek olan  
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu SHYO’nun  
müfredatı da, okul yönetimi ve Çelebi yöneticileri ile yapılan 
düzenli toplantılarda, akademik bilgi ve Çelebi’nin sektörde 
edindiği tecrübelerin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Sivil 
havacılık alanında ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından 
biri olan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda 
görev yapan akademisyenlerle yapılan görüşmeler sonucun-
da hazırlanan müfredat üzerindeki son değişiklikler, konuyla 
ilgili önemli bilgi ve tecrübe sahibi olan bu eğitimcilerimizin 
uyarıları dikkate alınarak yapıldı. Erzincan Üniversitesi Ali  

Cavit Çelebioğlu SHYO senatosunca uygun bulunan  
müfredat sayesinde yüksekokulda eğitim gören öğrencilerin, 
dünyanın en nitelikli havacılık okullarıyla eşit düzeyde eğitim 
alma imkanına sahip olmaları hedefleniyor. 

Eğitim kalitesi, kariyeri belirliyor
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu SHYO  
2010-2011 yılında hazırlık sınıfına kayıt olan 35 öğrenci 
ile eğitim-öğretim yaşamına ilk adımını attı. Çelebi’nin 
başarılı öğrencilere vereceği burs, eğitim kalitesi ve 
sunduğu imkanların duyulmasıyla birlikte öğrenci sayısının 
artmasına kesin gözüyle bakılan yüksekokulda bu yıl 
41 kişi öğrenim görmeye başladı. Çelebi öğrencilere 
sunduğu imkanlar sayesinde yüksekokula, dolayısıyla 
da havacılığa olan talebi artırmayı amaçlıyor. Yabancı 
ülkelerden öğrencilerin de eğitim gördüğü okulun, dünya 
çapında bir sivil havacılık okulu olması hedefleniyor. 



Mesleki kariyer göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen 
eğitim uyarınca, öğrencilerin okul sonrası sivil havacılık 
dünyasına atacakları ilk adımda, sektörün ve işyerlerinin 
yanı sıra havalimanlarının zor ama renkli yaşamına da 
adaptasyonları sağlanıyor. Öğrenciler aldıkları bu özel 
eğitimin faydasını işyerlerindeki kariyer gelişimlerinde  
kuvvetli bir şekilde görecek.

Sivil havacılıkta lisan çok önemli
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu SHYO’nun   
öğretim kadrosunda, öğrencilerin teorik ve pratik anlamda 
ileri düzeyde İngilizce öğrenebilmesi için iki yabancı uyruk-
lu eğitimci bulunuyor. Ayrıca hazırlık sınıfı için öğrencilerin 
ve eğitmenlerin ücretsiz olarak kullanabileceği eğitim ma-
teryalleri sağlandı. Bu materyeller her sene üniversitenin 
akademik kadrosunun yönlendirmesi ile yenilenerek, 
gereksinimler doğrultusunda geliştirilecek. 
Toplam ders saatinin %30’unu İngilizcenin oluşturduğu 
okulda kaliteli bir dil eğitimi verilebilmesi için geçtiğimiz 
yıl İstanbul’da, sektörünün önde gelen bir İngilizce 
eğitim merkezi tarafından öğretim görevlilerinin seviye-
lerinin geliştirilmesine yönelik, hızlandırılmış bir dil eğitimi 
gerçekleştirildi. Yüksekokulumuzun akademik kadro-
suna, iki öğretim görevlisinin daha katılması için yapılan 
çalışmalar ise devam ediyor. 
Ayrıca öğretim görevlilerinin sektörel bilgilerinin güncelliğini 
sağlamak ve geliştirmek amacıyla 2011-2012 eğitim 
döneminden başlamak üzere 14 günlük mesleki bir  
oryantasyon eğitimi yapılması planlanıyor.

Canan Çelebioğlu Tokgöz’den anlamlı ziyaret 
Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan 
Çelebioğlu Tokgöz, 6 Ekim’de Erzincan Üniversitesi Ali  
Cavit Çelebioğlu SHYO’nu ziyaret ederek Erzincan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve diğer öğretim görev-
lileri eşliğinde, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'nde 
öğrenim gören hazırlık ve birinci sınıf öğrencileriyle bir araya 
geldi. 
Rektör İlyas Çapoğlu’nun eğitime verdiği destekten ötürü 
Çelebi’ye teşekkür konuşmasını takiben bir konuşma ya-
pan Canan Çelebioğlu Tokgöz, Çelebi Holding’in Erzin-
can Ali Cavit Çelebioğlu SHYO’na, dolayısıyla öğrencilere 
desteğinin eğitim-öğretim sürecinde de devam edeceğini 
ifade etti. Öğrencilere kendilerini, sektördeki tüm kuruluşlarca 
aranan nitelikte, eğitimli kişiler olarak yetiştirmelerini tavsiye 
eden Çelebioğlu Tokgöz, bu yüksekokulda öğrenim gören 
öğrencilerin kariyer hedefine ulaşması için Çelebi Holding'in 

Son yıllarda hızla büyüyen sivil havacılık sek-
törünün ileri teknolojiye ve daha da önemlisi 
kalifiye personele duyduğu ihtiyacı karşılamak 
amacıyla başlatılan bu anlamlı işbirliğinde 
yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyan 
Çelebi, projenin ilgili tüm paydaşlar tarafından 
maksimum fayda sağlayacak şekilde dizayn 
edilmesine büyük önem veriyor. Çelebi’nin 
uygulamaya koyduğu sosyal sorumluluk 
projelerinin sürekliliğe açık olması, destek 
kararının verilmesinde gözetilen anahtar  
kriter. Çelebi Holding; geliştirilmeye açık, 
değişen koşullara ve zamana cevap vere-
bilen uzun soluklu projeler ve fikirlere destek  
vermeye büyük özen gösteriyor. Bu kriterleri 
taşıyan yegane projelerden biri olan yüksekokul 
projesi için verilen destek ve gerçekleştirilen 
birliktelik Çelebi yaşadıkça devam edecek. 
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gereken her türlü desteği vereceğini kaydetti. Daha sonra 
birer konuşma yapan Çelebi Holding İnsan Kaynakları 
Başkanı Derya Tekin ve Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü 
Talha Göksel öğrencilere hitap ederek sivil havacılık sek-
töründe, okul sonrası hangi alanlarda görev alabileceklerini 
ve sektörün insan kaynakları açısından beklentilerini anlattı. 
Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vehbi Aytekin Sanalan da 
yaptığı konuşma ile etkinliğe katılanlara; yüksekokulda görev 
yapmakta olan öğretim görevlilerini, yabancı uyruklu İngilizce 
okutmanları ve Erzincan Üniversitesi’ne öğrenim görmek 
amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrencileri takdim etti.

HANKOK üyelerine açık davet 
Aynı gün Erzincan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İlyas 
Çapoğlu ve Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Canan Çelebioğlu Tokgöz, 141. toplantılarını  Erzincan 
Havalimanı’nda gerçekleştiren HANKOK (Hava Nakliyatını 
Kolaylaştırma Komitesi) üyelerini ağırladı. Komisyon üyelerine 
hitaben bir konuşma yapan Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, bünye-
lerinde bulunan sivil havacılık yüksekokulunun, sektördeki 
yetişmiş eleman ihtiyacını giderme konusunda üniversitenin 
desteğine sahip olduğunu ve Erzincan Ü.si olarak bu konuya 

büyük önem verdiklerini anlattı. Canan Çelebioğlu 
Tokgöz ise HANKOK’ta temsilcisi bulunan sivil havacılık 
kuruluşlarını, Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu 
SHYO’ya destek olmaya davet etti. Konuşmaları takiben 
Rektör Çapoğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz misafirlere 
okulu gezdirdi. 

Okulda ve iş hayatında Çelebi desteği 
Çelebi’nin, Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu  
SHYO öğrencilerine desteği okullarını bitirince de devam 
edecek. Çelebi kapıları 60 günlük zorunlu stajları olan 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine 
daima açık olacak. Beş yıl içinde bu bölümde eğitim 
görecek toplam 208 öğrenci Çelebi bünyesinde staj  
yapacak. Öğrenciler bu staj esnasında sektörün pra-
tiklerini öğrenmenin yanı sıra maddi anlamda da 
desteklenecek. Staj sonrasında, başarılı ve istekli olan 
öğrencilerin önceden belirlenmiş istasyonlarda çalışmaya 
başlaması için imkan yaratmak Çelebi için adeta bir 
görev niteliği taşıyor. Çelebi ayrıca, bölümün başarılı 



öğrencilerine yaz döneminde, yurtdışı projelerinde çalışma 
fırsatı sunacak. Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu 
SHYO öğrencilerine, akademik takvim ve programı  
etkilemeyecek bir düzenleme ile nisan-haziran dönemi  
içerisinde, önceden belirlenecek olan bir havalimanında 
sınıf eğitimleri de dahil olmak üzere işbaşı eğitimi yapma 
imkanı da tanınacak.

Çelebi bilgilendirme toplantıları sürüyor
Çelebi Hava Servisi Kurumsal İlişkiler Direktörü  
Yavuz Samur ve Müşteri İlişkileri Müdürü Bilgi Bayram 
13 Ekim günü, Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu  
SHYO’nun hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ile bir 
araya geldi. Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vehbi 
Aytekin Sanalan tarafından yapılan konuşmayı takiben  
sektörün duayenlerinden olan Yavuz Samur, havacılık  
sektörü ve yer hizmetlerinin tarihçesini anlatarak öğrencileri  
bilgilendirdi. Bilgi Bayram’ın, Çelebi Hava Servisi oryan-
tasyon sunumunu içeren konuşmasının ardından okula 
adı verilen, Çelebi’nin kurucusu Ali Cavit Çelebioğlu’nun 
hayatına ilişkin belgesel film hep birlikte izlendi. Sektörle  
ilgili pek çok yararlı detayın paylaşıldığı etkinlikte İngilizcenin 
dünyadaki ve sivil havacılık yaşamındaki önemi, okulun 
yabancı dil okutmanı tarafından anlatıldı. Bilgi Bayram 
konuşmasına ilaveten sektörde İngilizce bilmenin bir 
avantaj sayılmaması gerektiği zira bu lisanı konuşmanın 

zorunlu olduğunu, Çelebi’nin de bu konuya büyük önem 
verdiğini ve bu nedenle Erzincan Üniversitesi SHYO’na ana 
dili İngilizce olan eğitmen tahsis edildiğini anlattı. Bayram 
ayrıca, bu yüksekokulun diğer okullardan en önemli farkının 
öğrenimin İngilizce olarak yapılması olduğunun altını çizdi. 
Sektörün mezunlarda aradığı niteliklerin hatırlatılmasının 
ardından birinci sınıf ögrencilerinin İngilizce sunumları  
izlendi ve öğrencilerin soruları Yavuz Samur ve Bilgi Bayram 
tarafından cevaplandırıldı. Etkinlik kapsamında, Çelebi’nin 
hazırladığı “Yük Kontrolü ve Denge Eğitimi”, “Kargo ve 
Antrepo Hizmetleri”, “Yolcu Hizmetleri ve Kayıp Bagaj” ile 
“Ramp Hizmetleri” kitapları da hazırlık sınıfı öğrencilerine 
dağıtıldı.
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Kurulduğu günden bu yana pizzasever-
lerin vazgeçilmez adresi haline gelen Little  
Caesars Pizza, enfes lezzetlerini ve kalitesi-
ni İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’e de 
taşıdı. İzmir’deki ilk LC restoranı Karşıyaka 
Girne Caddesi’nde 16 Eylül’de açıldı. Pı-
nar Karşıyaka Basketbol Takımı ile teknik 
heyetin de katıldığı açılışta basketbolcu-
lar, Little Caesars müşterileriyle fotoğraf 
çektirerek imza dağıttı. Little Caesars, 
yıl sonuna kadar Şirinyer, Manavku-
yu ve Alsancak’ta da yeni restoranlar 
açarak İzmir’de hizmet verdiği nokta 
sayısını 4’e çıkarmayı hedefliyor. Bu vesiley-
le menüsüne Ege’ye özgü lezzetleri de katmaya hazırla-
nan Little Caesars, açılışa özel olarak tüm pizza çeşitlerini  
fiyat farkı olmaksızın “Nefis Kenar” lezzetiyle birlikte sunup  
pizzaseverleri mutlu etti.

1996’dan bu yana Çelebi Gıda Grubu çatısı altında özgün 
lezzetleri ve zengin menüsü ile fark yaratan Little Caesars, 
İzmir’in yanı sıra İstanbul’da Koşuyolu, Bağcılar, Fatih, Ay-
dınlıkevler, Kocamustafapaşa, Gebze, Beşyüzevler, Yeni-

bosna ve İstinye; Ankara’da ise Yenima-
halle ve Dikmen’de açtığı yeni şubelerle 

toplam 69 restorana ulaştı. %100 büyü-
me hedefiyle hız kesmeden yoluna de-

vam eden Little Caesars, yıl sonuna kadar 
yaklaşık 100 restorana ulaşmayı hedefliyor. 

Geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmeti ve gü-
leryüzlü servisiyle müşteri memnuniyetinden 

ödün vermeden çalışmalarını sürdüren LC, 
gördüğü yoğun ilgi ve talebin haklı gururunu 
yaşıyor.

 Çelebi Gıda Grubu’nun sevilen markası Little Caesars Pizza, İzmir’de açtığı yeni 
restoranlarla Türkiye’de hız kesmeden büyümeye devam ediyor.

Little Caesars 
kalitesi şimdi de İzmir’de

haberler I 13
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ÇHS ailesine iki yeni istasyon 
Çanakkale ve Gökçeada

Yarım asrı aşkın süredir sundukları hizmetlerde, ka-
litelerini ve farklarını ortaya koyarak Çelebi markasını 
bugünlere taşıyan ÇHS istasyonlarına iki yeni lokasyon 
daha eklendi. ÇHS bundan böyle Çanakkale ve Gökçe-
ada Havaalanları’nda da müşterilerinin hizmetinde olacak. 
Temmuz ayında faaliyetlerine başlayan ÇHS Çanakkale 
İstasyonu her gün, biri Ankara Esenboğa diğeri ise İstan-
bul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirilen iki uçu-
şa hizmet veriyor. Mevcut durumda 11 kişilik kadrosuyla 
başarılı operasyonlar gerçekleştiren Çelebi Çanakkale 
ekibi, özellikle 18 Mart Çanakkale’nin Kurtuluşu ve Anzak 
Günü’nde düzenlenen yoğun seferler ve özel uçuşlarda, 
profesyonelliğini ve kalite anlayışını ortaya koydu. 1800 
m uzunluğunda ve 30 m genişliğinde bir piste sahip olan 
Çanakkale Havaalanı’nda toplam üç adet park pozisyonu 
bulunuyor. İstasyona bir operasyonel denetim ve destek 
ziyareti gerçekleştiren ÇHS Proje Müdürü Erol Çamur, Ça-
nakkale çalışanlarına yeni ramp eğitim modülünü tanıtarak 
“Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları” üzerine bir eğitim ver-
di. Çamur gerçekleştirdiği eğitim sırasındaki gözlemlerini, 
“Personelin istek ve heyecanı gözlerinden okunuyordu” 
sözleriyle ifade etti. 
ÇHS’nin yeni hizmete giren bir diğer istasyonu olan ÇHS 
Gökçeada ise Gökçeada Havaalanı’nda faaliyet göster-
meye başladı. Özellikle yaz aylarında yoğun rağbet gören 
havaalanının açılışı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafın-

dan, ÇHS Genel Müdürü Talha Göksel’in de katıldığı bir 
törenle gerçekleştirildi. 2400 m uzunluğa ve 45 m genişliğe 
sahip pisti ve toplam üç adet park pozisyonuyla Gökçeada 
Havaalanı’nda her hafta, perşembe ve cumartesi günle-
ri gerçekleştirilen İstanbul Sabiha Gökçen seferlerinin yer 
hizmetlerini başarılı operasyonlarla veren ÇHS Gökçeada 
personeli, şimdiden yetkililerin takdirini kazandı.



ÇHS ATA’dan Nordwind’e ilk hizmet
Moskova Sheremetyevo Havalimanı’ndan (SVO) 
12 Eylül’de kalkan ve saat 21.45’te İstanbul Atatürk 
Havalimanı’na iniş yapan, Norwdwind Havayolları’na 
ait B757 tipi uçağın yer hizmetleri, ÇHS İstanbul tara-
fından başarıyla gerçekleştirildi. Permi ve slotu ACM,  
temsil-gözetimi ise Adriyatik Havayolları tarafından takip 
edilen havayolunun uçuş ekibini, uçağın kapısında çiçek-
lerle karşılayan ÇHS ATA çalışanları, ilk sefer anısına birlik-
te fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. NWS 1817/1818 
sefer sayısı ile SVO-IST-SVO hattında karşılıklı uçuşlar 
düzenleyecek olan Nordwind Havayolları’nın seferleri, 
her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilecek. 
Aldıkları ilk hizmetten hayli memnun kaldıklarını ve Çelebi 
personelinin, tecrübesiyle göz doldurduğunu vurgulayan 

havayolu yetkilileri teşekkür ederek alandan ayrıldı.

Çelebi Delhi, IGI Havalimanı’ndaki 
pazar payını artırıyor
Son olarak Hong Kong Havayolları ve Irak Havayol-
ları ile anlaşma sağlayan Çelebi’nin Delhi’deki başarılı 
yer hizmetleri kuruluşu Çelebi Delhi Yer Hizmetleri (Ce-
lebi Ground Handling Delhi), Uluslararası Indira Gand-
hi Havalimanı’ndaki (IGI) pazar payını artırmaya devam 
ediyor. Gerçekleştirdiği operasyonlarla göz dolduran ve 
havayolu şirketlerinin takdirini kazanan Çelebi Delhi, Türk-
menistan Havayolları’yla da el sıkıştı. IGI’daki seferlerine 
başladığı tarihten bu yana yer hizmetlerini kendi sağlayan 
Türkmenistan Havayolları, ramp hizmetini tecrübeli Çele-
bi personelinden almaya başladı. Havayoluna ilk hizmet,  
8 Ağustos’ta başarıyla verildi.

THY kargo uçakları, CGHH’ye emanet
ÇHS Macaristan (CGHH) temmuz ayında, Türk Hava 
Yolları’nın kargo uçaklarına hizmet vermeye başladı. Ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada, THY’nin kendilerini tercih 
etmesinden büyük gurur duyduklarını dile getiren Çelebi 
Macaristan Ülke Direktörü Osman Yılmaz, seferlerin cu-
martesi günleri, Airbus A310F tipi uçaklarla yapılacağını 
belirtti. Yılmaz, sundukları hizmet kalitesiyle Çelebi’nin, 
Macaristan’da da sektörün önde gelen markalarından 
biri olduğunu ifade ederek, elde edilen bu başarının 
bilinci ve sorumluluğuyla çalışmalarına durmaksızın de-
vam ettiklerini vurguladı.

Air Arabia, Mısır seferleri için 
ÇHS SAW’ı tercih etti
Mısır-İstanbul seferlerini başlatan Air Arabia’nın, yer hizmet-
lerindeki tercihi ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu oldu. Havayolu 
yetkilileri için terminalde bir hoşgeldin partisi düzenleyen ÇHS 
SAW ekibi, Air Arabia seferlerinin ve destinasyonlarının artmasın-
dan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uçuş ekibini çiçeklerle 
karşılayan ve yolculara lokum ikramında bulunan Çelebi çalışan-
ları, operasyonlarındaki başarılarıyla da göz doldurdu.
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Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları (EYOF)’nın 
11.si, bu yıl 23-30 Temmuz tarihleri arasında 
Trabzon’da gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez düzenle-
nen organizasyon için 49 ülkeden 4000’i oyuncu top-
lam 10.000 kişi Trabzon’a geldi. Özel uçakların yanı 
sıra tarifeli seferlerle Trabzon Havalimanı’na iniş yapan 
ekiplerin uçaklarının yer hizmetlerinde, ÇHS Trabzon 
İstasyonu’nun deneyimli kadrosu başarılı bir perfor-
mans sergiledi. Çelebi personeli, hemen her saat başı 
yoğun bir geliş-gidiş trafiğinin yaşandığı Trabzon’da 
gerçekleştirdiği sorunsuz operasyonlarla organizas-
yonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bu-
lundu. EYOF operasyonunu başarıyla tamamlamanın 
haklı gururunu yaşayan ÇHS Trabzon ekibi, uçuş per-
soneli ve havalimanı yetkililerinden de tam not aldı.

Çe-Tur’un hizmet yelpazesi büyüyor
Personel taşımacılığı alanında sektörün aranan 
isimleri arasında yer alan ve yerli-yabancı pek çok şir-
kete başarıyla hizmet veren Çe-Tur Çelebi Turizm, im-
zaladığı sözleşmelerle müşteri portföyünü her geçen 
gün genişletmeye devam ediyor. DeFacto’yla yaptığı 
anlaşma sonucunda, Kıraç’ta bulunan genel müdürlük 
personeline ve Gürpınar’daki fabrikada görev yapan 
personele servis hizmeti vermeye hazırlanan Çe-Tur, 
bu hizmet için firmaya toplam 39 araç tahsis edecek. 
Türkiye’de, teknoloji mağazacılığının önde gelen firma-
larından biri olan Mediamarkt da personel taşımacılığın-
da Çe-Tur’u tercih eden isimler arasında yer aldı. Çe-
Tur yetkilileri, her iki şirketle başlayan işbirliğinin artarak 
devam etmesi adına çalışmalarını son sürat sürdürü-
yor. Bu süreçte, ilaç sektöründe önemli bir yere sahip 
olan GlaxoSmithKline da turizm transfer hizmetlerinde  
Çe-Tur’u tercih etti.

ÇHS Bursa’dan Lufthansa 
Havayolları’na 1. yıldönümü sürprizi
Çelebi Hava Servisi Bursa İstasyonu, 1 Ağustos’ta 
Lufthansa Havayolları’nın Bursa seferlerinin 1. yıldönümü-
nü kutladı. ÇHS Bursa çalışanları Lufthansa uçuş ekibi için 
pastalı bir kutlama hazırladı. Organizasyon havayolu yetki-
lileri için tam bir sürpriz niteliğindeydi. Ekibi çiçeklerle kar-
şılayan Çelebi Bursa personeli, bir yıldır karşılıklı anlayış ve 
özveri içerisinde sürdürülen bu anlamlı işbirliğinin daha da 
güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu. 

ÇHS Trabzon, EYOF’taki 
başarısıyla göz doldurdu

 

ÇHS İzmir’e kayıp bagaj teşekkürü 
ÇHS İzmir İstasyonu’nda, 
kayıp eşyanın bulunması 
dolayısıyla gelen yolcu te-
şekkür mektubunun sevin-
ci yaşanıyor. Umre ziyaret-
lerini tamamlayarak Suudi 
Arabistan Havayolları ile 
yurda dönen Hüseyin ve 
Güler Yıldız, kaybolan ba-
gajlarının detaylı çalışmalar sonucunda bulunarak kendile-
rine teslim edilmesi sebebiyle Çelebi İzmir yönetimine bir 
teşekkür mektubu gönderdi. Seyahat dönüşünde bagaj 
teslim alanında bavullarını bulamayınca, ÇHS İzmir Yolcu 
Hizmetleri Kayıp Bagaj Ofisi’ne başvuran Yıldız çifti, bu-
rada gördükleri yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile 
getirerek çok kısa bir süre içerisinde bulunup kendilerine 
teslim edilen bagajları için tüm ekibe teşekkür etti. ÇHS İz-
mir İstasyonu’na ulaşan mektupta, “İlgili servisl her aradığı-
mızda konuyla ilgili detaylı çalışmaları, işyerine ve müşteri 
memnuniyetine gösterdikleri önem tarafımızca takdirle kar-
şılanmıştır” ifadesine yer verilirken, sergilenen bu profesyo-
nel tutum, istasyon yöneticileri arasında da haklı bir gurur 
kaynağı oldu.



ÇHS Denizli ve Erzurum istasyonları, yaz ayların-
da başladıkları Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles kartına 
başvuru uygulaması çerçevesinde personelini ödüllen-
dirmeye devam ediyor. THY kontuarına gelen yolcular 
arasında Miles&Smiles kartı olmayanlara yönelik gerçek-
leştirilen başvuru uygulamasında, ÇHS Erzurum Yolcu 
Hizmetleri Memuru Yavuz Sinan Özel, gösterdiği başarılı 
performans dolayısıyla ödüllendirildi. THY Satış Müdü-
rü Celil Misafir tarafından takdim edilen hediyeler, Özel’e 
mutluluk, mesai arkadaşlarına ise büyük gurur yaşattı.  
ÇHS Denizli Yolcu Hizmetleri Memuru Akile Çe-

tinkaya da, bir ay içerisinde kaydettiği toplam 54 
yeni üye ile, ödüle layık görülen diğer isim oldu. 
Çetinkaya’nın biletini takdim eden THY Denizli Satış 
Müdürü Necdet Gürsoy, başarılarının devamını diledi. 
THY’nin uçtuğu tüm istasyonlarda gerçekleştirilen bu uy-
gulamada başarı gösteren personelin ödüllendirilmesi ve 
çalışanların konuyla ilgili motivasyonunun artırılması öneri-
sini getiren Türk Hava Yolları yetkilileri, Çelebi ekibinin bu 
doğrultudaki çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade 
ederek Miles&Smiles uygulamasının gelecek aylarda da 
devam edeceğini vurguladı.

Çelebi’den, Budapeşte’ye 
“Platinum Lounge” salonu 
Uluslararası Budapeşte Franz Liszt 
Havalimanı’nda, 2006 yılından bu yana 
sunduğu yer hizmetleri ile müşterilerinin 
ve havaalanı yetkililerinin takdirini topla-
yan ÇHS Macaristan (CGHH), hizmetle-
rine bir yenisini daha ekledi. Eski adıyla 
Budapeşte Ferihegy Havalimanı’nın 2A 
Terminali’nde; Lufthansa, Swiss ve Avus-
turya Havayolları’nın business yolcularının 
kullanacağı 170 m2’lik “Platinum Lounge” 
salonu, düzenlenen törenle hizmete açıl-
dı. Açılışa Türkiye’nin Macaristan Büyü-
kelçisi Hasan Kemal Gür, Çelebi Havacılık 
Holding Türkiye ve Avrupa Yer Hizmetleri 
Başkanı Samim Aydın, ÇHS Macaristan 
Ülke Direktörü Osman Yılmaz, Budapeşte 
Havalimanı Genel Müdürü Jost Lammers 

ve havalimanının üst düzey yöneticileri ile çeşitli havayollarının yetkilileri katıldı. Büyükelçi Gür, Aydın ve Lammers, yeni salo-
nun açılış kurdelesini birlikte kesti. Çelebi Macaristan’ın “schengen business” yolcularına hizmet verecek salonun açılışında 
konuşan Büyükelçi Gür, Macaristan’daki en büyük Türk şirketi olan Çelebi’nin bu yeni hizmetinin kendisini gururlandırdığını 
ve Çelebi’nin Türkiye’yi, Macaristan’da layıkıyla temsil ettiğini söyleyerek Samim Aydın ve Osman Yılmaz’a teşekkür etti. Ha-
valimanı Genel Müdürü Lammers ise Çelebi’nin aynı havalimanında bulunan 2B Terminali’nde de “Lounge” salonu hizmeti 
verdiğini ve bu hizmetlerin kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ÇHS istasyonlarında, THY Miles&Smiles sevinci
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Eşsiz doğal ve kültürel güzellikleriyle Türkiye’nin 
turizm cenneti olan Antalya’da, uluslararası stan-
dartlarda, kaliteli hizmet vermeye devam eden  
Çelebi Marina Antalya, en büyük misafirlerinden 
birini daha ağırladı. Çelebi Marina, 15-17 Temmuz 
tarihleri arasında, mega yatlardan Moonlight II’ye 
evsahipliği yaptı. Hizmet vermeye başladığı günden 
bu yana marinada konaklayan en büyük yat olan  
Moonlight II; misafir asansörü, saunası, sinema ve 
spor salonları, suitleri ve dinlenme odalarıyla gören-
leri hayrete düşürüyor. Boyu 85,3 m, eni 14,44 m 
ve derinliği 4,15 m olan, 34 personeli ile 36 misafir 
ağırlayabilen mega yat, Antalya Marina’da konakla-
dığı süre boyunca Çelebi çalışanlarından en iyi şe-
kilde hizmet aldı. Çelebililer mega yatı uğurlarken 
“Yolunuz açık olsun” anlamına gelen “Pruvanız neta 
olsun” terimiyle, iyi dileklerini dile getirdiler.

LC Türkiye’ye Las Vegas’tan 
büyük ödül
Little Caesars Türkiye, “Operasyon yönetimi” dalın-
da, dünyadaki tüm Little Caesars’lar içinde birinci se-
çildi. LC Türkiye, yarışmaya Little Caesars markasının 
bulunduğu ülkelerden  katılan 100 aday arasından “en 
başarılı ülke” seçilerek bu büyük ödülün sahibi oldu.  
LC operasyonuna sahip ülkeler arasında her yıl dü-
zenlenen “Business Conference and Celebration” 
başlıklı toplantı ve ödül töreni bu yıl Las Vegas’ta ya-
pıldı. Törende LC ekibi adına ödülü, Çelebi Gıda Gru-
bu Genel Müdürü Hüseyin Genç aldı. Genç, konuş-
masında, “Türkiye’de hızla gelişen Little Caesars’ın 
bu ödülü alması oldukça önemli. Ayrıca ‘Operasyon 
yönetimi’ ödülü bu yıl ilk kez verildi ve ilk alan ülke 
Türkiye oldu. Hedefimiz bundan sonra her yıl düzenli 
olarak yapılan konferanstan her zaman bir ya da bir-
kaç ödülle dönmek” ifadelerine yer verdi. Franchise 
konusunda yoğun talep aldıklarını belirten Hüseyin 
Genç, “Restoran sayımızı neredeyse her hafta bir 
tane daha açarak, hızla artırıyoruz. Yıl sonunda 100 
şubemiz olacak” diyerek sözlerine son verdi. 
Business Conference and Celebration toplantısında 
ayrıca her yıl, LC markasının bulunduğu tüm ülkeler 
değerlendirilerek “Bayilik zinciri”, “Pazarlama” ve “Sa-
tış artırma” alanlarında ödüller veriliyor.

Çelebi Marina Antalya’da 
mega yata mega hizmet

ÇHS Dalaman’a, Thomas Cook’tan ödül
ÇHS istasyonları, güleryüzlü hizmetleriyle müşterilerinin 
takdirini toplamaya devam ediyor. Bu alandaki bir başka 
ödül de Thomas Cook Havayolları’ndan (TCX), ÇHS Dala-
man İstasyonu’na geldi. Steelbird Havacılık ve yolcu hizmet-
leri şeflerinin yanı sıra TCX Denizaşırı Operasyonlar Müdü-
rü Chris Stenhouse tarafından belirlenen “Ayın güleryüzlü 
personeli” unvanı, ÇHS Dalaman Yolcu Hizmetleri Memuru 
Hülya Demirci’ye verildi. Demirci’ye sertifikasını takdim eden 
İstasyon Yolcu Hizmetleri Şefi Mahmut Boylan ve Feriha Öz-
türk, kendisini tebrik ederek başarılarının ve güleryüzlülüğü-
nün devamı diledi.



ÇHS Denizli İstasyonu Şefi Raci Volkan, Çar-
dak Havaalanı’nda yeni göreve başlayan THY  
Satış Müdürü Erkim Ağabeyoğlu ile birlikte 14 
Eylül’de, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)’ni zi-
yaret etti. Volkan ve Ağabeyoğlu, DENİB Baş-
kanı Süleyman Kocasert’le makamında, Denizli 
için hava ulaşımının önemi üzerine bir görüşme 
yaptı. Bir ihracat kenti olan Denizli’nin dünya ile 
bağlantısının, her geçen gün gelişen bir altyapı 
üzerine kurulu olmasının önemine değinen Ko-
casert ayrıca, sıkça yurtiçi-yurtdışı seyahatlere 
çıkan bir işadamı olarak gerek THY gerekse 
Çelebi’nin hizmet kalitesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. ÇHS ve THY yöneticileri 
de, Denizlililerin Çardak Havaalanı’ndan en iyi 
şekilde hizmet alabilmeleri için çalışmalarını aynı 
gayretle sürdüreceklerini ifade ettiler.

ÇHS ve THY Denizli’den, Denizli İhracatçılar Birliği’ni ziyaret 

Çelebi Bandırma Limanı görücüye çıktı 
Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Özgür Durmaçalış, Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Olağan Meclis 
Toplantısı’nda, Balıkesirli sanayici ve işadamlarına, limanın hizmetlerini ve konteyner operasyonlarını anlatan bir sunum 
yaptı. Evsahipliğini BSO Başkan ve üyelerinin yaptığı, 11 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen toplantıdaki sunumunda 
Çelebi Bandırma Limanı’na ilişkin teknik bilgiler veren, limanın geçmişini ve operasyonlarını anlatan Özgür Durma-
çalış, gelecekte yapılacak yatırımların da özellikle altını çizdi. Durmaçalış limanla ilgili verdiği bilgilerde, “İzmir, Ambarlı 
ve Gemlik limanlarını kullanan ithalat ve ihracat firmaları için Bandırma Limanı kapılarını açmış durumdadır. Yatırımlar, 
imtiyaz sözleşmesi paralelinde sürdürülecek olup devir sonrası ilk fazda; limana 2 adet 100 ton kapasiteli MHC,  
2 adet dolu ve 1 adet boş konteyner saha istif makinesi, 3 adet twin spreader, konteyner iç dolum ekipmanı ve kara 
nakliye navlunlarında müşterilere avantaj sağlamak adına, 50 adet Mercedes çekici satın alınmıştır. Bunlara ek olarak, 
limanda CSAV Norasia hattı ile konteyner operasyonları mayıs ayında başlamıştır. Çelebi Bandırma Limanı’nın hedefi, 
Güney Marmara ve İç Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olmaktır” ifadelerine yer verdi. Çelebi Bandırma Limanı Ge-
nel Müdürü sunum sırasında ayrıca, BSO ile yapılacak işbirliğinin her iki taraf için sağlayacağı faydalara da değindi. 
Toplantıda, Bandırma Limanı’nın yanı sıra limana hizmet veren CSAV ve KTL şirketlerinin yaptığı işbirliği de yine firma 
yetkililerince, oda üyelerine detaylı olarak aktarıldı.
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ÇHS Hatay ve Malatya’dan  
“mavi kapak”a tam destek
ÇHS istasyonları arasında “mavi kapak toplama” 
kampanyası son sürat devam ediyor. Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği’nin kampanyasına katılan ÇHS’nin, 
istasyonları tarafından biriktirilen kapaklar, İstanbul’da 
bir araya getiriliyor. Her istasyonun büyük bir heves 
ve azimle katkıda bulunduğu kampanya kapsamında 
Hatay ve Malatya personeli de gönderdikleri toplam 
8,6 kg ve 18 kg’lık kapaklarla projeye destek verdi. 
Çelebi’nin tüm birimlerine duyurulan ve herkesten 
destek gören kampanyada, Çelebi’nin kapakları çığ 
gibi büyümeye devam ediyor. “Engelsiz bir yaşam” 
için toplanan her 250 kg’lık kapak, ihtiyaç sahibi bir 
engellinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağlıyor.

Çelebi Macaristan “Süpermarka” seçildi
Çelebi’nin Budapeşte Ferihegy Uluslararası Havalimanı’ndaki başarılı temsilcisi ÇHS Ma-
caristan (CGHH), 2011 yılı “Superbrands (Süpermarka)” ödülünü almaya hak kazandı. Kendi 
alanında belirli bir üne sahip ve hizmet verdiği sektörün önde gelen isimleri arasında yer alan 
firmaların katılabildiği Superbrands seçim süreci, bağımsız ve gönüllü bir komite tarafından yürü-
tülüyor. Komite; iş dünyasını iyi tanıyan, profesyonel, deneyimli ve tanınmış kişilerden oluşuyor. 
Komitenin, belirli kriterlere göre filtrelediği aday listesinde 3000 marka ve şirket yer alıyor. Bu 
markalar, 100 ayrı kategoride değerlendiriliyor ve puanları yeterliyse finalist listesine girmeye 
hak kazanıyorlar. En iyi markaları, daha geniş bir hedef kitleye ta-
nıtmayı amaçlayan Superbrands’in bu konuda yayınladığı bir de 
marka kitabı (brandbook) mevcut. Çelebi Macaristan, elde ettiği 
bu anlamlı başarı ile tüm Çelebililerin gurur kaynağı oldu. Yapı-
lan zorlu ve çok aşamalı değerlendirmelerin sonucunda bu ödüle 
layık görülen Çelebi Macaristan ekibine yaptığı çalışmalar dola-
yısıyla teşekkür eden CGHH Ülke Direktörü Osman Yılmaz, bu 
emeğin herkese ait olduğunu söyleyerek birlikte daha nice ödüller 
kazanmaları temennisinde bulundu.

ÇHS İzmir’de acil durum tatbikatı
ÇHS İzmir çalışanları, gerçekleştirdikleri acil durum 
ve ilkyardım tatbikatı ile bilgilerini tazeledi. Özel olarak 
hazırlanan senaryo uyarınca, merkez üssü İzmir Tor-
balı olan 6.7 şiddetinde bir deprem sonrasında yaşa-
nabilecek acil durumun şartları oluşturuldu. Mizansen 
gereği saat 15.12’de başlatılan ve toplam 45 saniye 
süren deprem nedeniyle, akü şarj bölgesinde yangın 
çıktı. Ayrıca deprem sırasında, merkez binaya gelme-
ye çalışan bataryalı bir traktör de manevra yaparken 
devrildi ve içindeki personel yaralandı. Tatbikatın baş-
lamasıyla birlikte merkez binada bulunan Çelebi İzmir 
ekibi, dışarı çıkarak yangını söndürdü. İlkyardım eki-
binin yaralı mesai arkadaşlarını, güvenli bölge olarak 
belirlenen acil durum toplanma noktasına götürme-
siyle tatbikat da son buldu. ÇHS İzmir personeli, acil 
durum ve yangın tatbikatında bilgilerini tazeleme fır-
satı bulurken pratikte ortaya koydukları soğukkanlı ve 
sağduyulu tutumlarının yanı sıra başarılarıyla da göz 
doldurdu.



Çelebi Delhi, müşterilerinden  
“pekiyi” aldı

Sunduğu yer hizmet-
lerinin kalitesini her 
geçen gün artırmak ve 
çıtasını daha da yüksek-
lere çıkarmak amacıyla 
çalışmalarına son sürat 
devam eden Çelebi Del-
hi Yer Hizmetleri (Celebi 
Ground Handling Delhi), 
verilen hizmetlere ilişkin 

müşteri memnuniyetini ölçebilmek ve gerekli değer-
lendirmeleri yapabilmek adına yeni bir karne uygu-
laması başlattı. Çelebi Delhi’nin ocak-temmuz 2011 
sürecinde gerçekleştirdiği hizmetler ışığında alınan 
sonuçlar, istasyonun, %95’lik bir başarı grafiği yaka-
ladığını ortaya koydu. Çelebililer, Delhi’deki Uluslara-
rası Indira Gandhi Havalimanı’nda tarihi rekor olarak 
değerlendirilebilecek bu başarı nedeniyle haklı bir gu-
rur yaşıyor. Özellikle gelen taleplerin hızlı bir şekilde 
karşılanması, doğru yönetimsel yaklaşımlar ve sürekli 
yatırım yapılan son teknoloji ekipman parkı, Çelebi’nin 
Delhi’deki memnuniyet ölçümünde kaydettiği bu 
önemli başarının ve hızla artan müşteri portföyünün 
en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

İstasyon binasında verilen teorik eğitimin ardından, 
DHMİ İtfaiye bahçesinde yapılan uygulamalı yangın söndür-
me tatbikatına katılan ÇHS Dalaman İstasyonu çalışanları, 
ekip olarak başarılı bir performans ortaya koydu. Yangın ko-
nusundaki bilgilerini tazeleyen, özellikle yangınların türlerine 
göre değişen müdahale şekilleri üzerinde duran ve günlük 
yaşamda her an meydana gelebilecek böylesi bir afet karşı-
sında bilinçli davranmanın önemini tekrar hatırlayan Çelebi 
Dalaman personeli, evlerde de yangın tüpü bulundurulması 
gerekliliği konusunda uyarıldı. Tatbikatta, konuyla ilgili öğ-
rendiklerini başarıyla uygulayan ve müdahalelerini hatasız 
gerçekleştiren ÇHS Dalaman ekibi, itfaiye yetkililerinden de 

tam not aldı. 

ÇHS Dalaman’a yangın eğitimi

Çelebi Macaristan’dan,
 Hillary Clinton’a başarılı hizmet  
Resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere 
Budapeşte’ye gelen Amerika Birleşik Devletleri                                                                     
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı taşıyan özel  
uçağın yer hizmetleri, ÇHS Macaristan (CGHH)’ın 
deneyimli ekibi tarafından başarılı bir operas-
yonla gerçekleştirildi. CGHH’nin, özel uçaklara  
hizmet veren GAT birimi, ABD Dışişleri Bakanı’nın  
uçağına sunduğu kusursuz hizmetlerle de göz doldur-
du. Özellikle yaz festivalleri ve Formula1-Budapeşte  
yarışları döneminde Budapeşte Ferihegy Havalima-
nı’na inen birçok tanınmış kişinin uçağına, tecrübele-
ri ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeyen ilkeli 
yaklaşımları doğrultusunda hizmet sunan CGHH eki-
bi, çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Çelebi Macaristan’dan  
Oravecz Sándor’a dikkat ödülü
ÇHS Macaristan’ın (CGHH) kargo çalışanlarından Ora-
vecz Sándor, CGHH Ülke Direktörü Osman Yılmaz’ın da 
katıldığı bir törenle, işinde gösterdiği üstün dikkat dolayı-
sıyla ödüllendirildi. Hizmet vereceği uçaktaki hasarı, servise 
başlamadan önce fark edip gerekli raporlamaları yerinde 
ve zamanında yapan Oravecz Sándor, ortaya çıkabilecek 
önemli sorunları önlemiş oldu. İşine gösterdiği dikkat do-
layısıyla CGHH Ülke Direktörü Osman Yılmaz başta olmak 
üzere tüm yöneticileri ve ekip arkadaşları Sándor’u tebrik 
ederek başarılarının devamını diledi.
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ÇHS Dalaman’da,  
ISAGO hazırlıkları hızlandı
ISAGO denetlemesi için hazırlıklarına son sürat de-
vam eden Çelebi Hava Servisi Dalaman İstasyonu, Kalite 
Müdürlüğü’nün yönlendirmeleri ile çalışmalarını hızlandırdı. 
Bu zorlu hazırlık döneminde dahi, istasyon içerisindeki da-
yanışma ve birlik duygusuyla görevini en iyi şekilde sürdüren 
ÇHS Dalaman ekibi, yeni bilgilerle kendisini geliştirmeye de 
devam ediyor. ISAGO denetimini başarıyla atlatmayı bekle-
yen ve kutlamaları denetim sonrasına saklayan Çelebililer, 
gösterdikleri özveri ile övgüyü şimdiden hak etti.

LC’nin pazarlama faaliyetleri tam gaz!
Sunduğu lezzetlerle pizza severlerin vazgeçilmezi 
haline gelen Çelebi Gıda Grubu’nun başarılı markası 
Little Caesars Pizza’nın, pazarlama faaliyetleri son 
sürat devam ediyor. Genel merkezin yürüttüğü 
yoğun TV ve radyo reklam çalışmalarının yanı sıra 
restoranlar da hizmet sundukları bölgelerde, daha 
çok lezzet avcısına ulaşmak adına lokal etkinlikler 
gerçekleştiriyor. Bu anlamda çevredeki işyerleri, kurum 
ve kuruluşlarla iletişime geçen, zarflı menü dağıtımı 
ve gazete arası insert’lerle geniş bir hedef kitleye 
ulaşan LC, restoranlarının önünü balonlarla süsleyip el 
ilanı dağıtarak ya da afişler asarak tanıtım anlamında 
önemli geridönüşler elde ediyor. Sezarman’le fotoğraf 
çektirmek ise LC’nin en çok ilgi gören pazarlama 
faaliyetleri arasında. Little Caesars'ın eğlenceli karakteri 
Sezarman, Caddebostan Restoranı’nın “Yaza merhaba” 
etkinliğinde her zamanki gibi, efsane lezzet nefis kenar 
pizza kadar halkın beğenisini ve ilgisini topladı. 

ÇHS İstanbul’a yeni dinlenme ofisi
ÇHS İstanbul İstasyonu’na yapılan yeni yolcu hizmetleri 
dinlenme ofisi, temmuz ayı itibariyle personelin kullanımına 
sunuldu. Yoğun iş temposunda ve havacılığın doğası gereği 
stresli bir ortamda çalışan yolcu hizmetleri personeli için 
hayli önem arz eden konuya ilişkin atılan bu adım, tüm ekip 
tarafından büyük sevinçle karşılandı. Yeni ofisin konforundan 
duydukları memnuniyeti dile getiren ÇHS ATA İstasyonu 
çalışanları, eylül ayının toplu doğumgünü organizasyonunu 
da bu ofiste gerçekleştirdi. ÇHS İstanbul İstasyonu 
Başmüdürü Umut Yüzer’in de hazır bulunması, kutlamaya 
ayrı bir neşe kattı. Çelebi İstanbul ekibi şu günlerde, yoğun 
operasyonlar arasında yeni ofisinin tadını çıkarıyor.

ÇHS Bursa İstasyonu’nda
 yangın tatbikatı
Çelebi Hava Servisi Bursa İstasyonu, tüm istasyon çalı-
şanlarının katılımıyla bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından, Bursa Yenişe-
hir Havaalanı’nda görevli personele yönelik yapılan eğitim ve 
tatbikatta, ÇHS Bursa ekibi başarılı bir performans sergiledi. 
Çalışanların teorik bilgilerini pratiğe dökmeleri amacıyla ufak 
ve kontrollü bir yangın çıkarıldı. Çelebililer bu tatbikat sayesin-
de, yangın tüplerinin nasıl tutulması ve ne şekilde kullanılması 
gerektiği konusunda birebir uygulama yapma fırsatı buldu.



ÇHS İzmir’den "İş Geliştirme Komisyonu" 
ÇHS İzmir, İzmirli Çele-
bililerin moral, motivas-
yon ve verimini artırmak 
amacıyla bir İş Geliştirme 
Komisyonu kurdu. Ko-
misyon; departmanlara-
rası iletişimin geliştirilme-
sinden, sosyal aktiviteler 
düzenlenmesinden, “Bir 
Fikrim Var” projesine kat-
kı sağlanmasından ve iş 

geliştirmeye yönelik çeşitli teorik ve pratik çalışmalar yapılma-
sından sorumlu olacak. Önemli bir amaç çerçevesinde bir araya 
geldiklerinin bilinciyle çalışmalarına son sürat başlayan komis-
yon, son toplantısında çeşitli paylaşımlarda bulundu. İş Geliştir-
me Komisyonu üyeleri, istasyonla ilgili yeni fikirlerini paylaşarak 
yaşanan bazı sıkıntıların çözümüne yönelik alternatif öneriler dile 
getirdi. Toplantı sonunda derlenen bilgiler arasından çeşitli de-
ğerlendirmelere tabi tutularak uygulanabilir bulunanlar, en kısa 
sürede hayata geçirilecek.

Çe-Tur’la, “Kazananlar  filosuna katılın”!
Sağladığı ayrıcalıklı hizmetler-
le sektördeki farkını ortaya koyan 
Çe-Tur Çelebi Turizm, hizmet ka-
litesini ve çeşitliliğini artırma yo-
lunda bir adım daha attı. Çe-Tur 
Operasyonel Kiralama departmanı 
tarafından ağustos ayı içerisinde 
yapılan e-mailing çalışmasıyla, 
farklı sektörlerden toplam 7500 
potansiyel filo araç kiralama müş-

terisine e-broşür gönderimi yapıldı. “Kazananlar filosuna 
katılın” sloganıyla dağıtımı yapılan broşürde, Çe-Tur’un 
filo araç kiralama hizmetinin tanıtımı ve avantajlarının yanı 
sıra filo motosiklet kiralama, personel taşımacılığı ve plati-
num transfer hizmetleri hakkında da detaylı bilgiler yer aldı. 
Özellikle filo araç kiralamada en üst sıralara tırmanmayı 
hedefleyen Çe-Tur, son dönemde kendisinden orta ve üst 
segmentte araç kiralayan Bankpozitif, T Systems, Minimar, 
Puma ve O.S.O. gibi eski ve yeni birçok müşterisiyle, bu 
yolda hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

ÇHS Adana İstasyonu’nda 
“Pozitif  Yükseliş”
ÇHS Adana İstasyonu’ndan gönüllü bir ekip; çalı-
şanların düzenlediği sosyal etkinliklerin çoğalması, mo-
tivasyonun artırılarak hizmet kalitesine yansıtılması, de-
partmanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ile birlik 
ve beraberlik duygularının kuvvetlendirilmesi amacıyla 
“Pozitif Yükseliş” adlı 
bir grup kurdu. Gru-
bun oldukça coşkulu 
başlayan toplantıları 
kapsamında Harekat 
Memuru Suat Sipan, 
oybirliğiyle grup baş-
kanı seçildi. Ekipte yer 
alan departman tem-
silcileri, yeni projelere 
imza atma hedefiyle 
çalışmalarına başladı.

ÇHS Edremit’te eğitimler sürüyor
ÇHS Proje Müdürü Erol Çamur, bu yıl içerisinde faali-
yetlerine başlayan ÇHS Edremit İstasyonu’na; operasyonel 
eğitim, denetim ve destek amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Çamur, 16-17 Ağustos’taki bu ziyaret kapsamında istas-
yon personeline; ramp emniyeti, apron kuralları, marshal-
ling, ramp yükleme-boşaltma ve birim yükleme gereçlerinin 
kontrolü konusunda eğitim verdi. Edremit Havaalanı’nın 
yanı sıra Balıkesir-Merkez Havaalanı’na da yer hizmetleri 
veren Çelebi çalışanları, operasyonların kısa sürede artması 
yönündeki dileklerini ifade etti. Müşteri memnuniyetine bü-
yük önem veren, hizmetleri zamanında ve hatasız bir şekil-
de sunan ÇHS Edremit ekibinin çalışmaları, istasyonun kısa 
sürede herkesten büyük beğeni toplamasını sağladı.

Çe-Tur Çelebi Turizm’in internetteki yüzü olan “www.cetur.com.tr” adresindeki 
web sayfası yenilendi. Ziyaretçilerine daha zengin bir içerik ve daha detaylı bilgilerle 
hizmet vermek üzere değiştirilen ve güncellenen web sitesi, yeni yüzüyle kullanıcı-
ların beğenisine sunuldu. “Müşteri talep ve şikayetleri”, “7/24 destek hattı”, “Çe-Tur 
hizmetlerinin sağladığı avantajlar” ve “Sıkça sorulan sorular” bölümleriyle, ziyaretçi-
lerine daha kapsamlı bir erişim imkanı sunan, ilgili soruların doğrudan muhatapla-
rına yönlendirildiği ve eklenen görsel öğelerin yanı sıra içeriğindeki düzenlemelerle 
de baştan aşağı değişen Çe-Tur sayfaları, şirketin hizmet kalite çıtasını her alanda 
sürekli olarak daha da yükseltme azminin en güzel örneklerinden biri oldu.

Çe-Tur, web sitesini yeniledi 
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ir yolcu havaalanında ne yapar? Uçuş saatini bekler-
ken gazete-dergi okur, vakti varsa free shop’a uğrar, 
bir kafede bir şeyler yiyip içer. Biletini satın alırken 

uçuş saatinden belli bir süre önce havaalanında ol-
ması gerektiği söylenmiştir ona çünkü önce check-in 

kuyruğunda ardından uçağa binmek için sıraya gi-
recek ve bekleyecektir. Kısacası çoğu yolcu için 
havaalanları bekleme salonlarından çok da farklı 
değil. Öte yandan, tüm dünya havalimanlarında 

yolcular hala check-in, bagaj teslimi ve güvenlik 
noktalarından geçiş sırasında ciddi aksaklıklarla 

karşılaşıyor. Bu durumun farkında olan havaalanı işlet-
mecileri ve havayolu şirketleri, yolcuların seyahat deneyi-

mini kolaylaştırıp kişiselleştirmek için mobil cihazları ve sos-
yal paylaşım ağlarını devreye sokuyor. Sadece bir Facebook veya 

Twitter sayfasından bahsetmiyoruz elbette... Geleceğin havaalanlarında 
tek tuşla check-in’den tablet bilgisayarlarıyla dolaşarak yolculara yardımcı 
olan görevlilere, pek çok yenilik yolcuları bekliyor.

Teknolojinin nimeTleri
Son 20 yılda teknoloji inanılmaz şekilde gelişti. Öyle ki bugünün akıllı telefon-
ları 1970’lerin süper bilgisayarlarından kat kat güçlü. Peki önümüzdeki 10 
yıl içinde havaalanlarında ne gibi yeniliklerle karşılaşacağız? Mobil cihazları 
algılayabilen “Yakın Saha İletişimi (Near Field Communication-NFC)” tek-
nolojisi sayesinde mobil biletleme ve tek tuşla check-in’e merhaba derken 
kağıt uçuş kartları da tarihe karışacak. NFC; kredi kartı ve giriş-çıkış kartı 
gibi dokunmasız/kablosuz çalışan akıllı kartların bu teknolojiyle uyumlu cep 
telefonu ve tablet bilgisayarlara entegre edilmesi demek. Havaalanı geçiş 
kapılarına yerleştirilecek NFC sensörleri, cep telefonu ve tablet bilgisayar-
lardan tek tuşla check-in ve mobil biletlemeyi mümkün hale getirecek. Yani 
check-in kuyrukları tarihe karışacak. “Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio 
Frequency Identification-RFID)” adı verilen teknoloji ise gerçek zamanlı ba-
gaj takibini mümkün kılacak. Elektronik bagaj etiketleri sayesinde bagajla-
rın yanlış yere gitmesi ve kaybolması engellenecek. 
Tablet bilgisayarların kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte acen-
te temsilcilerinin havaalanlarında dolaşarak yolculara yardımcı olması da 
alışıldık bir görüntü haline gelecek. Tablet bilgisayarlarından uçuşlarla ilgili 
tüm bilgilere ulaşabilen temsilciler, havaalanlarında yoğunluk olduğu za-
manlarda da kontuarlarda yapılan check-in işlemlerine yardım edecek. 
Bilgisayarda üretilen içeriğin gerçek kamera görüntüleriyle birleştirilmesini 
sağlayan zenginleştirilmiş gerçeklik (augmented reality) de havaalanlarında 
kullanılması planlanan teknolojilerden. Zenginleştirilmiş gerçeklik uygula-
malarını tablet bilgisayar veya cep telefonlarına indiren yolcular, havaalanını 
sanal olarak dolaşabilecek ve birkaç tuşa basarak en yakın tuvaletin veya 
gazete bayisinin yerini kolayca bulabilecek.

GeleceĞİn havaalanları
lüTfen kendinizi evinizdeymiş gibi hissedin

Cep telefonu, tablet bilgisayar, 
akıllı telefon... Bunlar olmadan 
yaşayamaz hale geldiğimiz 
bir gerçek. Hayatın her 
alanında karşımıza çıkan mobil 
teknolojiler artık havaalanlarında 
yolculara daha rahat ve keyifli 
bir seyahat deneyimi sunmak 
için kullanılıyor. Havaalanları 
birer geçiş noktası olmaktan 
çıkıp saatlerimizi geçirdiğimiz 
yaşam alanları, hatta hava-
kentler haline geliyor.
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self-servis dönemi başlıyor
Mobil teknolojiler, uçakla seyahatin tüm aşamalarında kişiye 
özel seçenekler sunarak uçuş deneyimini baştan yaratıyor. Bu 
yeni yolcu tipi, rezervasyondan uçuşa tüm süreç boyunca bilgi 
ve hizmet bekliyor. Rakiplerinin arasından sıyrılmak ve müşteri 
memnuniyetini sağlamak isteyen havayolları için aksaklıklara yer 
vermeyen kesintisiz bir deneyim sunmak büyük önem taşıyor. 
Mobil cihazlar da işte tam bu noktada devreye girerek hava-
yollarının prestij kazanmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir 
ankete göre, online rezervasyon ve self check-in gibi self-servis 
hizmetler giderek daha fazla kişi tarafından kullanılıyor. Yani yol-
cular hem çok yönlü ve kaliteli hizmet hem de formalitelerin kısa 
sürede tamamlanmasını istiyor. Mobil hizmetler, bazı işlemleri 
yolcunun kendisinin yapmasına olanak vererek özgürlük sağ-
larken, havaalanlarında yaşanan aksaklıkları da engelleyerek 
stressiz ve keyifli bir seyahat deneyimini mümkün kılıyor.

havaalanı = yaşam alanı
Önümüzdeki 20 yıl içinde hava trafiğinin ikiye katlanması bekle-
niyor. Dolayısıyla havaalanları artık sadece uçakların inip kalktığı, 
yolcu ve kargoların gelip geçtiği birer transit noktası olmaktan 
öteye geçerek kentsel planlamada önemli rol oynayan mer-
kezler haline geliyor. Geçmişte liman, demiryolu ve otoyolların 
etrafında gelişen şehirler artık havaalanlarını merkeze alarak bü-
yüyor. John D. Kasarda ve Greg Lindsay, havaalanı merkezli şe-
hir planlamasını ele aldıkları “Aerotropolis” adlı kitapta, yeni bir 
kentsel yapılanmanın ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Havaalanı 
ve çevresindeki iş merkezleri, oteller, kongre ve sergi sarayları, 
serbest ticaret bölgeleri, spor kompleksleri ve üniversite yerleş-
kelerini içine alan 20-30 kilometrelik bölgeyi kapsayan aerotro-
polis yani “hava-kent”, küçük bir şehir gibi görülebilir. Yazarlar, 
bugüne kadar plansız olarak kendiliğinden gelişen ve bu ne-
denle çevresel sorunlara yol açan hava-kentlerin artık stratejik 
altyapı çalışmalarıyla belli bir plan çerçevesinde inşa edileceğini 
öngörüyor.
Faaliyet çeşitliliğinin artmasıyla küresel ekonominin kilit noktaları 
haline gelen büyük havaalanları, yerel ekonomilerin gelişiminde 
de önemli rol oynuyor. Günümüzde çoğu üretici firma, müşte-
rilerine en hızlı ve esnek hizmeti sunarak rakiplerinin arasından 
sıyrılmak için hava taşımacılığına yöneliyor. Böylece iş merkezle-
ri, lojistik firmaları ve büyük şirketleri kendine çeken havaalanla-
rı, giderek kentlerin de merkezi haline gelmeye başlıyor. Binler-
ce çalışanı ve alışveriş, eğlence ve yeme-içme olanaklarıyla dev 
yaşam merkezleri haline gelen havaalanları, son zamanlarda 
kültürel faaliyetlere bile evsahipliği yapıyor.
Kitapta sözü edilen hava-kent konseptinin örnekleri dünyanın 
pek çok şehrinde hayata geçirilmiş durumda. Örneğin Amster-
dam Schipol Havaalanı, hemen karşısında yer alan Dünya Tica-
ret Merkezi ve beş yıldızlı otellerle kent sakinleri için bir çekim 
merkezi haline gelmiş. Frankfurt Havaalanı’nda bir hastane, Den-
ver Uluslararası Havaalanı’nda sanat galerileri, Las Vegas’taki 
McCarran Havaalanı’nda ise bir müze yer alıyor. İstanbul da bu 
örneklerden çok farklı değil aslında. Hemen yakınında yer alan 
Dünya Ticaret Merkezi, İstanbul Fuar Merkezi ve otellerle Ata-
türk Havalimanı da dünyanın sayılı hava-kentlerinden biri olma 
yolunda ilerliyor.





Uygarlığın izinde:

Dünyanın en eski şehirleri

Yerleşik yaşama geçmeden önce insanoğlu uzun yıllar göçebe kabileler halinde yaşadı.  

Bu kabileler zaman içinde, su ve yiyecek gibi kaynakların bulunduğu bölgelere yerleşip 

tarım ve ticareti başlattı. Siyasal ve dinsel yapılanmaların da ortaya çıkmasıyla kentler 

oluştu. Savaşlar, iklim değişiklikleri ve göç dalgalarının sonucunda geçmişte birer kültür ve 

ticaret merkezi olan pek çok antik kent yok olsa da bazıları zamana direndi ve uygarlığın 

izlerini günümüze taşıdı. İşte dünyanın en eski şehirleri...

gezi I 28-29

Halep

Cübeyl



Eriha - M.Ö. 9000

Batı Şeria’da, Ürdün Nehri’nin kıyısında yer alan Eriha, tarih boyunca yerleşimin kesintisiz devam ettiği en eski kent. 

M.Ö. 9000’lerden günümüze, toplam 20 yerleşim alanının izlerini taşıyan Eriha, geç Bronz Çağı (M.Ö. 1750-1200)’nda 

önemli bir dinsel merkezdi. Tevrat’ta “palmiye ağaçlarının şehri” olarak adlandırılan kent, zengin su kaynakları nedeniyle 

tarih boyunca defalarca istilaya uğradı. Babil, Pers, Roma, Bizans ve 1517-1918 yılları arasında Osmanlı hakimiyeti 

altındaydı. Yahudi ve Hıristiyan inanışlarına göre İsrailoğulları’nın Mısır’dan kaçtıktan sonra sığındığı şehir olduğu için her 

yıl binlerce kişi ibadet için buraya geliyor. Bugün Eriha Valiliği’nin merkezi olan kentte yaklaşık 20.000 kişi yaşıyor.

Cübeyl - M.Ö. 5000

Lübnan’ın kuzeyinde yer alan Cübeyl (antik dönemlerdeki adıyla Byblos) yaklaşık 7000 yıl önce Fenikeliler ta-

rafından kuruldu. M.Ö. 1200’lerde, papirüs ticaretinde önemli bir merkez olan kente bu dönemde Yunanca papi-

rüs anlamına gelen “Byblos” adı verildi. İngilizcedeki “Bible” yani “İncil” kelimesi de Byblos’dan türemiş. Mo-

dern Latin alfabesinin temeli olan alfabeyi bulan Fenikeliler zamanında bölgenin ticari ve dini başkenti olan Byblos,  

M.Ö. 8. yüzyılda Asur egemenliğine girerek bağımsızlığını yitirdi. Fenike, Roma ve Haçlı dönemlerinden kalma tarihi ka-

lıntıları, vaktizamanında Marlon Brando ve Frank Sinatra gibi ünlü isimleri de ağırlayan yat limanı ve kumsallarıyla Byblos, 

hem tarihi hem de turistik bir şehir.

Halep - M.Ö. 4300

Pek çok tarihçinin “Doğu’nun kraliçesi” olarak adlandırdığı Halep’ten kimler gelip geçmemiş ki; Hititler, Asurlar, Yunan-

lar, Romalılar, Persler, Bizanslılar, Moğollar ve Osmanlılar... Ilıman iklimi, Akdeniz’i Mezopotamya’ya bağlayan stratejik 

konumu ve İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan Halep, Osmanlı İmparatorluğu dö-

neminde Doğu’nun ticaret ve kültür merkeziydi. M.Ö. 4300’lerden çok daha önce kurulduğuna dair bulgular olmasına 

Gaziantep -Zeugma

Beyrut



rağmen modern Halep eski kalıntıların üzerine inşa edildiğinden bölgede geniş çaplı arkeolojik kazı yapmak mümkün 

değil. Mimarisinden mutfağına Türkiye’nin güneydoğu illeriyle büyük benzerlik taşıyan Halep, özellikle Suriye ile karşılıklı 

olarak vizelerin kaldırılmasından sonra Türk turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Şam - M.Ö. 4300Yüzyıllar boyunca Ortadoğu’nun en önemli kültür ve bilim merkezi olan Şam’da yerleşimin M.Ö. 10.000’lere uzandığı 

düşünülse de arkeolojik bulgular kesin olmadığından kentin M.Ö. 4300’lerde kurulduğu kabul ediliyor. 3500 yıl önce 

Aramilerin bölgeye yerleşmesi ve bugün dahi kullanılan bir kanal sistemi kurmasıyla gelişen ve sahip olduğu verimli 

arazilerle Ortadoğu coğrafyasında gittikçe önem kazanan Şam, en parlak devrini Emeviler döneminde yaşadı. Tarih bo-

yunca alim ve gezginleri kendine çeken kent, üniversiteleri ve kültür merkezleriyle bu özelliğini günümüzde de koruyor.

Sayda - M.Ö. 4000Lübnan’ın başkenti Beyrut’un 48 km güneyinde yer alan Sayda (Antik Çağ’daki adıyla Sidon), Akdeniz kıyısında bir 

liman kenti. Fenikeliler tarafından kurulan kent stratejik konumu nedeniyle pek çok kez el değiştirdi. 1517’de, Ya-

vuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılana dek Pers, Roma ve Bizans egemenliğine giren Sayda,  

13. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilen kalesi ve limanı ile ünlü. Bugün yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Sayda; taş 

evleri, dar sokakları ve tarihi çarşılarıyla Mardin’i hatırlatıyor.
Plovdiv - M.Ö. 4000Sofya’nın 120 kilometre güneydoğusunda yer alan Plovdiv, Bulgaristan’ın ikinci büyük kenti. Pulpudava adıyla Traklar 

tarafından kurulan kent, Makedonyalı Büyük İskender’in babası 2. Philip tarafından M.Ö. 342’de fethedildiğinde “Phi-

lippoupolis”, Roma hakimiyetine girdiğinde “Trimontium”, Osmanlı döneminde ise “Filibe” adını almış. 15. yüzyılın ilk ya-

rısında Anadolu’dan getirilen Türk ailelerinin buraya yerleştirilmesinin ardından Filibe, Rumeli Eyaleti’nin merkezi olmuş. 
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Plovdiv

Şam



Kent 1885 yılında Bulgaristan’a bağlanmış. Roma döneminden kalma amfitiyatrosu, Safranbolu’yu çağrıştıran geleneksel 

ahşap evleri ve Osmanlılardan miras cami ve hamamlarıyla Plovdiv, Bulgaristan’ın en tarihi şehirlerinden.

Gaziantep - M.Ö. 3650
1600’lerde şehri ziyaret eden Evliya Çelebi’nin “Her evde hayat ırmağı denginde sular akmaktadır. Her ev bağ, bahçe, fıski-

yeli havuzlar, çeşit çeşit servi, çınar, söğüt, kavak ve diğer meyve ağaçları ile donatılmış irem bağı gibidir. Bağları, bostanları, 

gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış çok verimli olan Ayıntab, ucuz ve şirin bir şehirdir” sözleriyle anlattığı Gaziantep’in 

tarihi, Hititler’e uzanıyor. Tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra ünü Türkiye’yi aşan mutfağıyla da öne çıkan Gaziantep, İpek 

Yolu üzerinde yer alması ve Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan bir geçiş noktası olması nedeniyle eski çağlardan bu 

yana sürekli göç alan önemli bir yerleşim yeri.Beyrut - M.Ö. 3000Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapılan arkeolojik kazılar şehrin tarihinin Fenikeliler dönemine dayandığını ortaya koyuyor. Uzun 

yıllar boyunca Ortadoğu’nun ekonomik ve kültürel merkezi olan Beyrut, 1970’lerde başlayan siyasi çalkantılar ve savaşların 

ardından yaralarını sarmayı başarmış. Halep ve Şam’ın Doğu’ya özgü mistik havasından ziyade Avrupa kentlerine benzerli-

ğiyle dikkat çeken Beyrut, üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerine kurulmuş ve çok güzel kumsallara sahip.

Kudüs - M.Ö. 2800Dünya üzerinde üç büyük din tarafından da kutsal sayılan tek şehir olan Kudüs, eskiyle yeninin uyum içinde yaşadığı bir açık-

hava müzesi. Tarih boyunca uğruna sayısız savaş verilen ve defalarca yakılıp yıkılan kent; Musevi, Hıristiyan ve Müslümanların 

en kutsal anıtlarına evsahipliği yapıyor. Eski Kent’in surları içinde yer alan Kıyamet Kilisesi, Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, 

Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra, her gün yüz binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Günbatımında çan ve ezan seslerinin 

birbirine karıştığı Eski Kent’te Musevi, Ermeni, Hıristiyan ve Müslüman mahalleleri yüzyıllardır bir arada varlığını sürdürüyor.

Sayda

Kudüs
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Dünden bugüne Türk sineması 
TÜRVAK SinemA, 

TiyATRo mÜzeSi Ve SAnAT 
KiTAplığı’ndA...
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inemanın mucitleri olarak kabul edilen Au-
guste ve Louis Lumière 28 Aralık 1895’te, 
Paris’teki Salon Indien du Grand Café’de, 
icat ettikleri “sinematograf” adlı cihazla 
halka açık ilk gösterimi yaptılar. Birkaç 
gün içinde bu şaşırtıcı icadın haberi tüm 
şehre yayıldı ve salonun önünde uzun 
kuyruklar oluştu. Optik biliminin büyük 

bir sıçrama yapmasıyla resmin boyutları 
inanılmaz ölçüde büyümüş, böylece sine-

matografın hareketli görüntü elde etmesi müm-
kün hale gelmişti. Beyazperdeye yansıtılan bu görüntüler 
izleyenleri heyecanlandırıyordu; bir lokomotifin izleyicilerin 
üzerine doğru gelmesi, bir fabrikadan çıkan işçiler, insanla-
rın sokaklarda bir ileri bir geri yürümesi, bir duvarın yıkılışı… 
Bize son derece sıradan gelen bu görüntüler o zamanın izle-
yicisine akıl almaz anlar yaşatıyordu. O yıllarda, İstanbul’da 
ilk sinematograf gösterilerinin yapıldığı Galatasaray’daki 
Sponeck Birahanesi’ne yani “sinemaya giden” Mekteb-i 
Sultani (bugünkü Galatasaray Lisesi) öğrencisi Ercüment 
Ekrem Talu hislerini şöyle anlatmıştı: “Avrupa’nın bir yerinde 
bir istasyon. Bacasından fosur fosur kara dumanlar savu-
ran bir lokomotif, peşinde takılı vagonlar duruyor. Rıhtımın 
üzerinde telaşlı telaşlı insanlar gidip geliyor. Amma ne gidiş 
geliş! Hepsini sara nöbetine tutulmuş sanırsınız. Hareketler 
o kadar hızlı, ölçüsüz ve acayip ki. Tren kalktı. Bittabi sessiz 
sedasız. Aman yarabbi! Üstümüze doğru geliyor. Zindan 
gibi salonun içinde kımıldamalar oldu. Trenin perdeden fır-
layıp seyircileri çiğnemesinden korkanlar ihtiyaten yerlerini 
terk ettiler galiba. Hani ya, ben de korkmadım değil; lakin 
merak galip gelip beni iskemleye mıhladı. Bereket versin 
ki tren çabuk geçti gitti. İki dakika ara verdiler. Bu sefer bir 
boğa güreşi seyrediyoruz. Azılı hayvanlar perdeden üstü-
müze doğru seğirttikçe yüreğimiz ağzımıza geliyor. Bu film 
daha yaman, onu önceden göstermiş olsalardı salonda 
kimsecikler kalmazdı. Tren bizi sinematografa alıştırmış 
oldu.”
Hikâyenin gerisi malum. Sinemanın sessiz ve siyah-beyaz 
filmlerle başlayan yolculuğu özel efektli hatta 3 boyut-
lu dev yapımlara doğru sürerken, “7. sanat” kitle iletişimi 
alanında da devrim yarattı. Yunanca “kinema” yani “devi-

nim” kelimesinden türeyen sinema, adına yakışır şekilde 
hep hareket halinde oldu, çok hızlı gelişti ve değişti. Bu 
değişimin Türkiye’deki izlerini sürmek için en doğru adres 
Beyoğlu’ndaki TÜRVAK Sinema, Tiyatro Müzesi ve Sanat 
Kitaplığı. Türk sinemasına ait belge, fotoğraf, afiş, film ve ci-
hazları bir müze ve kitaplık çatısı altında toplayarak bu arşivi 
gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Türker İnanoğlu Vak-
fı (TÜRVAK) tarafından 2001’de Kavacık’ta kurulan müze, 
ocak ayında Beyoğlu’ndaki 4 katlı yeni binasına taşındı. 
Türk tiyatrosuna ait pek çok eşyanın da sergilendiği müze; 
kafesi, sergi ve sinema salonları ve sanat kitaplığıyla aynı 
zamanda bir kültür-sanat merkezi.

Dev bir arşiv
Müzede yer alan koleksiyonun temelleri, Türker İnanoğlu’nun 
sinema kariyeri boyunca oluşturduğu arşivle atıldı. Bunun 
yanı sıra müzenin kurulma aşamasında gazetelere ilan ve-
rilerek Türk sinemasıyla ilgili her türlü belge, film ve cihazın 
satın alınacağı duyuruldu. Türkiye’nin ilk sinema ve tiyat-
ro müzesi olan mekan; 1000’in üzerinde cihaz, 4200 fil-
min kopyası, 6000 film afişi, 10.000’den fazla fotoğraf ve 
12.000 saatlik TV kaydından oluşan bir arşive evsahipliği 
yapıyor. Müzede yer alan Ulvi Uraz Sanat Kitaplığı ise öğ-
renciler, akademisyenler, araştırmacılar ve yazarların ya-
rarlanabileceği 60.000 ciltlik bir seçkiye sahip. Sinema ve 
sanat konulu on binlerce kitap ve derginin yanı sıra Türk film 
müziklerinin bulunduğu sayısız plak, orijinal film senaryoları, 
film anlaşmaları, sözleşmeler, broşürler, el ilanları, fotoğraf-
lar ve binlerce orijinal film afişinin de yer aldığı kitaplık, Türk 
sinemasına dair oldukça kapsamlı bir arşiv sunuyor.

Sinemaya dair ne varsa...
Müzenin giriş bölümü tüm katları temsil edecek şekilde di-
zayn edilmiş. Burada, ülkemize gelen ilk film gösterimi ciha-
zından montaj ve kurgu masasına pek çok cihazın yanı sıra 
sinemamızın emektarlarının portreleri ve film afişleri göze 
çarpıyor. Sergi salonu olarak da kullanılan giriş katındaki Ci-
neTele Café, içinde yer alan 1904 model projeksiyon cihazı, 
üç objektifli ahşap Vedat Ar kamera, körüklü fotoğraf maki-
nesi; duvarları süsleyen İbrahim Enez ve Arzu Kalkavan im-
zalı orijinal yağlıboya çalışmalar ve “Sürü”den “Çalıkuşu”na 



sayısız film afişiyle kendi başına küçük bir müze gibi.
1. ve 2. katlar sinema-TV müzesi olarak tasarlanmış. İlk 
sesli çekim yapılan kamera ve kurgu cihazlarından si-
nemanın Beyoğlu’na geldiği günlere ait belge, fotoğraf 
ve afişlere, oldukça kapsamlı bir koleksiyonun yer aldığı 
müzede sinema ve televizyonun günümüze kadar nasıl 
bir yol kat ettiğini görmek mümkün. 1. katta yer alan Ali 
Efendi Sinema Salonu, özel gösterimlere evsahipliği yapı-
yor. Salonun fuaye alanında yer alan Lütfi Ö. Akad Afişler 
Salonu’nda kamera ve ışıklar; kurgu eşleme, bant okuma, 
projeksiyon ve developman (film banyosu) cihazları ve su-
altı kamerası gibi pek çok film ekipmanı sergileniyor. Nişan 
Hançer Sinema Belgeleri Salonu ve Fuat Uzkınay Sinema 
Cihazları Salonu bu katta yer alan diğer sergi salonları. 2. 
katta en çok dikkat çeken bölüm Türk sinemasının ünlü 
karakter oyuncularının heykellerinin yer aldığı Balmumu 
Heykeller Salonu. Kemal Sunal, Sadri Alışık, Adile Na-
şit, Belgin Doruk, Yılmaz Güney, Öztürk Serengil, Hulusi 
Kentmen ve Feridun Karakaya gibi isimlerin hayat verdi-
ği unutulmaz karakterlerin balmumu heykelleri gerçekten 
görülmeye değer. Yine bu katta yer alan Adnan Öztrak 
Televizyon Salonu’nda; Ampex kayıt cihazları, TV kame-
raları, 70’li yıllara ait stüdyo monitörleri, TRT’nin ilk siyah-
beyaz ve renkli kameraları, video kaydediciler ve özel efekt 
cihazlarıyla TV’nin, hayatımıza girdiği günden bugüne yap-
tığı yolculuğun izleri sürülebilir. 

Tiyatro tarihimiz de bu müzede
Müzenin 3. katı tiyatro tarihimize ayrılmış. Tiyatro 
Müzesi’nde, Türk tiyatrosunun 260 yıllık tarihini yansıtan 
belge, afiş, maket ve kostümler yer alıyor. Muhsin Ertuğrul 
Zati Eşyalar ve Özel Belgeler Salonu’nda, büyük ustanın 
Dragos’taki evinde bulunan çalışma masası, yağlıboya 
portresi, şapkaları, takım elbiseleri, daktilosu, çalışma 
koltuğu, mektupları ve özel çalışmaları sergileniyor. İs-
mail Dümbüllü Orta Oyunu, Karagöz-Hacivat ve Temaşa 
Salonu’nda; tiyatro oyunlarında ünlü oyuncular tarafından 
giyilmiş kostümler, orta oyunu ve Karagöz-Hacivat gös-
terilerinin orijinal afişleri, Vala Somalı imzalı karikatürler, 
ödüllü tasarımcı Mengü Ertel’e ait afişler, 1970’lerde bir 
yangın sonucu yok olan Komedi Tiyatrosu’nun maketi, 

İsmail Dümbüllü ve Küçük Kemal’in büstleri ve vefat eden 
tiyatro sanatçılarının portreleri görülebilir. Behzat Butak 
Osmanlı’dan Günümüze Tiyatro Belgeleri Salonu’nda ise 
Osmanlı döneminde kurulan ilk konservatuvar olan ve bu-
gün İstanbul Şehir Tiyatroları olarak bilinen Darülbedayi’nin 
turnelerinde kullanılan aksesuar sandığı, Osmanlıca ve 
Türkçe el ilanları, masklar, biletler ve afişler dikkat çekiyor.
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Kimi çok sert, kimi 
çok şefkatli, kimi 
vurdumduymaz, kimi saf, 
kimi de çok eğlenceliydi. 
Her birinde bir şeyler 
bulduk kendimizden ve 
öz babamız gibi sevip 
saydık onları, unutmadık. 
Onlar bizim biyolojik değil 
belki ama “canıgönülden 
baba”mız oldu. Yazımız, bu 
unutulmaz adamlara küçük 
bir saygı duruşu olsun...

Karizmatik, eglenceli, saf veya komik 
Sizin “baba”nız kim?
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epimizin aklında ideal eş modeli oldu-
ğu gibi ideal bir baba modeli de vardır. 

Koruyucu, bilgili, deneyimli, kendine gü-
venen, başarılı, sabırlı, sevgi dolu, şefkat-
li, güvenilir ve elbette karizmatik... Nasıl bir 

babaya sahip olmak veya erkek iseniz nasıl bir 
baba olmak istediğinizi kendinize sordunuz mu 

hiç? “Tıpkı babam gibi” diye cevap verenler de, 
“ B i l l Cosby gibi” deyip rol-model aldığı baba figürünün 

adını söyleyenler de çıkabilir. Cevap ne olursa olsun, ha-
yatımıza gerek beyaz camdan gerekse komşuluk-akrabalık 
kontenjanından girmiş birtakım adamlar, “baba” algımızı, 
bize çok da hissettirmeden şekillendirdiler. Babamız işte 
“o adam” gibi olsun istedik. Yaptıklarını, gerçek babamızın 
yaptıklarıyla kıyasladık, elimizde olmadan... Bu adamların 
kimini gerçek hayattan tanıdığımız için onlarla ilgili yorumu 
yalnız ve yalnız siz yapabilirsiniz. Ama beyazperdeden veya 
beyaz camdan tanıdığımız adamlar için hepimizin söyle-
yebileceği çok şey var. Onlar, özellikle 80 kuşağı için yani 
80’lerin sonlarına doğru 8-9 yaşında olan çocuklar için tam 
bir baba idolüydüler. Her hareketlerini dikkatle izleyip henüz 
daha ısınma turları attığmız “hayat sahası”na dair dersler 
çıkardığımız bu adamların, birer kurgu karakter olduğunu 
biliyorduk belki ama bize öylesine yakın, öylesine sahici-
lerdi ki, onlara sarılmakta ve “baba” demekte hiç tereddüt 
etmedik... 

KAPı GİBİ BABA: DOn COrlEOnE

“The Godfather” yani “Baba” filmi, 1973 yılının kasım ayında 
Türkiye sinemalarında gösterime girdiğinde tanıştık hayatı-
mızın en baba babasıyla. Yaşı daha büyük olanlarımız be-
yazperde, yeniyetmeler ise TV sayesinde tanıdı onu. Baba 
deyince yıllar yılı, büyük-küçük hepimizin aklına Marlon 
Brando’nun sert suretinde somutlaşmış Don Vito Corleone 
geliyordu. Canlandırdığı tip gereği çenesinin içine pamuk 
doldurulduğu için yanakları şişkin, alt dudağı sarkık duran 
bu adam, o boğuk ama etkileyici sesiyle değil bize, baba-
mıza dahi istediği her şeyi yaptırabilir gibi görünüyordu. 
Don Corleone öyle güçlü ve karizmatikti ki... Konuştuğun-
da herkes susar, huzurunda ses çıkarmak için izin istenirdi. 
Her daim ilk o konuşur ve üzerine kitap yazılabilecek laflar 
ederdi; bilgeliğine hayran kalırdık. Mimiklerini hiç oynatmaz, 
yüzündeki o donuk ifade karşısındakinin yüzünde asılı ka-
lır; huzuruna çıkmış olan adamcağız da hala iki kelimeyi 

bir araya getirebilecek durumdaysa meramını anlatırdı. New 
York’ta yaşayan Sicilyalı bir mafya babasıydı. Büyük bir aile-
si, buna karşın çok sayıda düşmanı vardı. Ailesini korumak 
için her zaman güçlü görünmek zorunda olduğunu biliyordu. 
Düşmanlarına ve rakiplerine karşı epey acımasız olabilen bu 
sert adam, oğullarından birinin karşısında şefkatli bir babaya, 
torunlarını severken ise tonton bir dedeye dönüşüyordu. Ha-
yatındaki en değerli şey ailesiydi. En başından yani sokaklara 
hakim olmak için kelle koltukta yasadışı işler yapmaya başla-
dığı günden beri onlar için vuruşuyordu. Artık Amerika’da iş 
yapan tüm mafya ailelerinin korkacağı kadar güçlü bir adam-
dı. İktidar savaşları ve entrikalar ortasında ailesini bir arada 
tutmaya çalışıyordu. Oğulları Sonny, Micheal ve Fredo’ya –ve 
elbette ki tüm erkek izleyicilere- “Kadınlar ve çocuklar dikkat-
siz olabilir ama erkekler asla” gibi sözlerle erkek olmanın getir-
diği sorumlulukları, “Ailesiyle vakit geçirmeyen biri asla gerçek 
bir erkek olamaz” sözleriyle de nasıl iyi bir baba olunabilece-
ğini öğretiyordu. 

BEZGİn BABA: Al BUnDY 

Babalık kavramına dair bildiğiniz her şeyi tepetaklak eden 
adamdı “Evli ve Çocuklu (Married... With Children)” dizisinin 
bezgin babası Al Bundy. Kolej yıllarında Polk High adlı takım-
da 33 numaralı formayı giymiş, iyi bir Amerikan futbolu oyun-
cusu olarak yaşadığı şehirde neredeyse efsaneleşmişti. Dün-
yaca ünlü bir futbol yıldızı olma hayalleri kurarken kız arkadaşı 
Peg’in hamile kalmasıyla tüm kariyerini bir kenara bırakıp ça-
lışmaya ve evini geçindirmeye başlamıştı. Bu tabloya bakıldı-
ğında anlaşılan tek şey Al Bundy’nin bir “loser” yani kaybeden 
olduğuydu. O, kaybetmiş bir antikahramandı aslında. Kolej 
yıllarındayken aynaya baktığında geleceğin futbol yıldızını gö-
ren Al, evlilik ve iki çocuktan sonra artık yalnızca yaşlanmış, 
saçları dökülmüş, göz torbaları olan, hayattan bezmiş bir 
adam görüyordu. Aklı süslenmek ve sevişmekten başka bir 
şeye çalışmayan ve yemek yapmayı beceremeyen bir karısı; 
sarışın ve güzel ancak, “aptal sarışın” klişesine canlı kanıt ola-
cak kadar aptal bir kızı ve annesi gibi seks düşkünü ama tipsiz 
olduğu için kızlardan yüz bulamayan, çareyi ise gece-gündüz 
900’lü hatları aramakta bulan ve evin kıt kanaat bütçesini her 
ay başarıyla çökerten bir oğlu vardı. Karısı yemek yapmadı-
ğından evde doğru düzgün bir şey yiyemediği halde tuvalette 



saatler geçiren, hayatındaki tek eğlencesi bira içip -birayı o ka-
dar çok sevmektedir ki oğluna bir Amerikan bira markası olan 
“Bud” ismini vermiştir- TV izlemek olan, nefret ettiği bir işte  
-bir ayakkabı mağazasında tezgahtar olarak- çalışan buna 
karşın hiçbir şeyi umursamadan, vurdumduymaz bir şekilde 
yaşayabilen bezgin bir koca/babadır Al. TV karşısında bacak-
larını ayırıp bir eline birasını alıp diğerini pantolonunun içine 
sokarak oturuşu ve izleyicileri kırıp geçiren ince zeka ürünü, 
iğneli esprileriyle ünlüdür. İnsanlar onu o kadar çok sevmiştir 
ki yayınlandığı dönemde “Bundyloji” adlı bir akım dahi oluş-
muştur. Kendisiyle birlikte olmak isteyen karısına “Yapma 
Peg, biz evliyiz” veya “Eğer seks istiyorsan çocuklar evden 
gitmeli, iyi seks istiyorsan karın evden gitmeli” diyecek kadar 
açıksözlü ve bir o kadar da vurdumduymaz oluşuyla dizinin, 
yayınlanmaya başladığı 1987’den başlayarak Amerika’da 11 
sezon boyunca izlenme rekorları kırmasına ve Amerikalı er-
keklerin de “sitcom (situation comedy-durum komedisi)" sey-
retmesine vesile olmuştur.  

“SüPEr BABA” FİKO  

Kulağımıza tatlı tatlı gelen bir flüt ve Oya Küçümen’in “Bana 
bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu 
olsun şekerle bal...” diyen sesiyle başlardı, Türk tipi baba 
idolümüzün oluşmasını sağlayan “Süper Baba” dizisi. Evet 
o gerçekten de süper bir babaydı. Hüzünlü gözleri ve sıcak 
gülüşü hepimizi, yayınlandığı 1993-97 yılları arasındaki cu-
malarda TV başına çivilemeye yetmişti. Fonda Yeni Türkü ve 
Çengelköy, çocukları için deli divane olan, onlara annelerinin 
eksikliğini hissettirmemek için kendini paralayan boşanmış bir 
babanın hallerini izledik. Usta oyuncu Şevket Altuğ’un can-
landırdığı Fikret -mahallelinin tabiriyle Fiko- karakteri etrafında; 
büyük kız Zeynep’in özgürlük mücadelesi, oğul Alim’in aşkı 
ve Çengelköy semtindeki esnafın dertleri de anlatılıyordu “Sü-
per Baba”da. Fikret bir yandan üç çocuğuyla uğraşıyor diğer 
yandan da hep hüsranla sonlanan aşklar yaşıyordu. Türk halkı 
gibi, derdi-tasası hiç bitmemesine karşın mutluydu Fiko. He-
pimiz sevdik onu, benimsedik. Nihat’ın kahvesinde çay içip 
Çengelköy esnafının sorunlarını dinledik; onunla birlikte sevi-
nip yerimizde duramadığımız da oldu, Rasim Baba’nın mey-
hanesinde içerek efkar dağıttığımız da. Yabancı baba mo-
dellerinin dışındaydı o; bizden bir kahramandı. Yeri ayrıydı bu 
yüzden. Şevket Altuğ tiyatro tabiriyle rolü öyle güzel giyinmişti 

ki, aradan yıllar geçmesine rağmen şu an bile onun Fiko’dan 
farklı bir karakteri olduğuna inandıramayız kendimizi... 

EğlEnCElİ BABA HOmEr
Simpsonlar’ın babası Homer’ın, Al Bundy’nin çizgi versiyo-
nu olduğunu söylesek yanılmış olmayız herhalde. O da tıpkı 
Al gibi yemek, uyku, TV ve bira düşkünü ancak onun kadar 
vurdumduymaz ve bezgin değil. İtiraz eden, tepki veren, de-
ğiştirmeye çalışan ve kızdığında intikam peşinde koşan biri. 
Homer’ın saflıkla karışık taşra kurnazlığı ve cingözlük yapma-
ya çalıştığı her işi önünde sonunda eline yüzüne bulaştırması 
gerçekten çok ama çok eğlenceli. Yaratıcısı Matt Groening, 
Simpsonlar’ı bir bekleme salonunda beklerken yaratmış ve 
baba karakterine de kendi babası Homer Groening’in adını 
vermiş. İşte tepeden tırnağa günümüz Amerikan işçi sınıfını 
betimleyen; kel, kaba, kilolu, rekabete yanaşmayan, han-
tal, tembel ve cahil çizgi kahraman Homer böyle doğmuş. 
Evli ve üç çocuk babası olan Homer, özünde oldukça saf, 
iyi ve ahlaklı tarafları olan, öyle görünmemesine karşın içten 
içe ailesini seven, sürekli iş değiştiren -400 bölümde 188 
farklı iş- ve banliyö hayatının rutinine rağmen olaylara ve du-
rumlara farklı bakabilen bir adam. Çizgi dizinin yönetmeni 
David Silverman’ın deyimiyle “aptallıkta var olan yaratıcı bir 
zeka”ya sahip. Evet, aptallıkta sınır tanımayan hatta yaptığı 
hataların sevimli görünmesini sağlayacak kadar aptal olmayı 
becerebilen bir baba o. Aslında Homer’ın bir suçu yok çün-
kü Simpsonlar’da aptallık kalıtsal. Simpson geni, alkolizm ve 
radyoaktif atığın etkisi birleştiğinde geriye Homer’ınki kadar 
bir zekanın kalması pek şaşırtıcı değil. O, basit düşünen basit 
bir adam. Biraz marshmallow, birkaç donut ve Duff marka 
bir bira için cinayet işleyebilir, bacak kadar olan çocuklarıyla 
inatlaşıp akla hayale gelmeyecek şeyler yapabilir ve sinirlendi-
ğinde sınır tanımayan bir biçimde öfkesini dışavurup; şekilden 
şekile girerek acayip sesler çıkarır. Bir yerini incittiğinde, yanlış 
bir şey yaptığını fark ettiğinde ya da başına kötü bir şey geldi-
ğinde çıkardığı “D’oh!” şeklindeki bıkkın homurtu, İngilizcede 
öylesine bilinen bir ünlem haline gelir ki 1998 yılında, Yeni Ox-
ford İngilizce Sözlük’e girer. 
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sualtının 10 bin 
           yaşındaki dedeleri

Su yüzüne çıktığında 
hijyenden tıbba pek çok 

alanda kullanılan süngerlerin 
“hareket etmeyen bir 

tür bitki” olduğunu 
düşünüyorsanız, onlarca 
metre yanılgı içindesiniz 

demektir. Milimetrik de olsa 
hareket eden, zaman zaman 

birbirleriyle arazi kavgasına 
tutuşan, son derece renkli 
canlılar aslında süngerler. 

Hatta, Gonçarov’un 
ünlü romanı Oblomov’u 

çağrıştıran bir felsefeleri dahi 
var: Yavaş yaşa, uzun yaşa!



ırmızı, sarı, yeşil, mavi... Daha ilk bakışta, do-
ğanın tüm renklerini sunarak cömertliğini göste-

rir sünger bize. Rengarenk boyanmış bir ev gibi 
içinde barınan canlıları koruyup kollar, besler. 

Tatlı sulardan açık denizlere hemen her yer-
de görebilirsiniz onları. 12 mm olanı da var-

dır, 2 metreyi bulanı da. Kimi zaman büyücek bir kayayı 
mesken tutarlar kendilerine, kimi zamansa büyük bir ka-
buklu deniz hayvanını. Bu ilginç istila bittiğinde, çevrede-
ki küçük canlıların yaşayabileceği, sığınabileceği habitat 
oluşmuş demektir. Derin suların bu sessiz agoralarının 
küçüklerinde bile 10 bine yakın canlı türü yaşayabilir. 
Genellikle tuzlu suda yaşayan süngerler, büyümek için 
sabit bir zemine ihtiyaç duyar. Bulduğu sert yüzeye ya-
pışarak yaşayan ve tutunduğu bölgeyi neredeyse istila 
eden süngerlerin belirli bir şekilleri yoktur. Vazo, kadeh, 
çan, torba, boru, çalı biçiminde olabilirler. Hepsinin ze-
mine yapışan kapalı bir bölümü ve gövdenin tam ortasın-
da, vücut boşluğuna giden bir açıklığı vardır. Özelleşmiş 
hücrelere sahip olan bu canlıların vücudunun büyük bir 
kısmı proteinden oluşmaktadır. İskeletleri olmayan bu sı-
radışı çok hücreliler, suyu emdiğinde şişer. Üzerinde bu-
lunan gözenekler sayesinde suyu içine çeken ve içindeki 
besinleri süzerek tutan süngerler, süzdüğü suyu yine bu 
delikler sayesinde dışarı püskürtürler. 10 santim boyun-
da ve iki santim kalınlığında bir sünger, günde 110 litre 
su pompalayabilir. Bu özellikleriyle onlara “sualtının canlı 
filtreleri” de denebilir. 

SUAlTı SAVAŞlArı
Yapıları ve çok yavaş hareket etmeleri nedeniyle yalnızca 
bu yöntemle beslenen süngerler, emdikleri suyun için-
den genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük orga-
nik maddeleri, diatomları, bazı tekhücreli mikroskobik 
bitkileri, ölü ya da canlı planktonları ve bakterileri alırlar. 
Sindirdikleri besinleri diğer hücrelere iletirler. Tüm hüc-
reler birbiriyle oksijen ve karbondioksit alışverişi yapar.  
Tabii süngerin bu rahat hayata erebilmesi için öncelikle 
akıntısı bol olan, yayılabileceği bir yer bulması gerekmek-
tedir. Ve bu iş o kadar da kolay değildir. Çünkü kalabalık 
sualtı dünyasında kayalıklar, yalnızca süngerlerden değil, 
hareketsiz daha birçok canlı tarafından oldukça rağbet gö-
rür. Herkes bu oyuklarda yerini alabilmek için büyük bir mü-
cadele verir. Bu yaşam kavgası çoğu zaman kimyasal bir 

Banyoda, mutfakta, araba 
yıkarken, cilt bakımı yaparken 
kullanırız onları. Süngerlerden 
bahsediyoruz. Elinizde tuttu-
ğunuz şeyin, kısa bir süre önce 
çok hücreli bir deniz canlısı 
olduğunu biliyor muydunuz?
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savaşa dönüşür. Savaşı kazanan canlı, o kayalıkta yaşama 
hakkını da kazanmış olur.
Bazı süngerler kendilerine yaşam alanı yaratabilmek için, 
salgıladığı asit ve enzimlerle kayalarda delikler ve tüneller 
açar. Kopan parçalar süngerin kanallarından geçirilerek dı-
şarı atılır. Süngerlerin bir bölümü zehirli kimyasal bileşikler 
de üretebilirler. Bir tehlike anında ne kavga edebilir ne de 
kaçabilirler. Zehirleri onların savunma aracıdır. Salgıladıkları 
zehirle yalnızca diğer sualtı canlılarından değil sünger avcı-
larından da korunurlar. Salgıları, onları adeta görünmez bir 
kalkan gibi korur. 

ADETA Bİr “SığınmA EVİ” 
Deniz dibinin bu kocaman ve sabit kütlelerinin yalnız in-
sanlara değil, sualtının minik canlılarına da oldukça yararı 
dokunuyor. Adeta bir sığınma evi olan süngerler, balık-
lardan karideslere, solucanlardan denizyıldızlarına birçok 
deniz sakininin evi oluyor. Düşmanların kendilerini ya-
kalayamayacağı bu sessiz barınak büyüdükçe, içindeki 
misafir sayısı da artıyor. Süngerin içine girip büyüyen ve 
büyüdüğü için dışarı çıkamayan birçok canlı, ömür boyu 
yumuşacık evlerinde huzur içinde yaşıyor. 
Tüm bunlar olurken sünger de büyümeye ve yeni sakinleri 
için sığınaklar hazırlamaya devam ediyor. Sünger çevresel 
koşullara çok düşük de olsa tepkiler veriyor. Bazı hücreler 
şişiyor, bazıları büzüşüyor. Böylece süngerin içine giren su 
akımı düzenleniyor. Hatta bazı süngerler istemediği çev-
resel değişiklere göre yavaşça yer değiştiriyor. Gözle gö-
rülemeyecek kadar yavaş ve uzun bir zamana yayılan bu 
hareketle, sünger her gün 4 mm kadar hareket edebiliyor. 
Düzenleme ve bulunan ortama uyumun yanı sıra sünger-
ler bu yeteneklerini; biçim değiştirmek, kayalıklarda yer 
kapmak ve yayılmak için de kullanıyorlar. Süngerler için 
oldukça meşakkatli sayılabilecek bu yolculuğun mükafatı 
ise rahat ve bol akıntılı bir yerde yaşamak oluyor. 

KEnDİnDEn DOğAn Bİr HAYVAn
Süngerin alamet-i farikaları bununla da sınırlı değil. Ken-
dinden doğmak tabirine tam olarak uyan bu canlıların kü-
çük bir parçası dahi, bölünerek çoğalıp bütün bir sünger 
olmayı başarıyor. Böylece dalgaların, akıntıların etkisiyle 
kopan bir sünger parçası, evinden çok uzakta bir yerde 
tutunup, koca bir süngere dönüşüyor. Bu üretken hay-
vanların gelişmelerine engel olan canlılar da yok değil. Yu-

Tarihte ilk olarak Aristo 
tarafından canlı olabileceği 
belirtilen süngerlerin hayvan 
olduğu, 18. yüzyılda yapılan 
araştırmalar sonucu kabul edildi. 
Birçoğumuzun bitki sandığı bu 
canlılar aslında denizin en uzun 
yaşayan hayvanları. Uzun hem 
de çok uzun... 100-200 değil, 
tam 10.000 yıl! Bu omurgası, 
kalbi, beyni ve sinir sistemi 
olmayan canlıların geçmişi 600 
milyon yıl öncesine dayanıyor. Çok yavaş hareket 
ettiği için hareketsiz gibi görünen bu ilkel çok hücreli 
hayvanın, tanımlanmış 5 bin türü bulunuyor. 



muşakçalar, balıklar, denizkestaneleri ve deniz sarmaşığı 
“istilacı” süngerlerin baş düşmanı. Ayrıca güneş ışığı ve 
havayla karşılaştıklarında da ölüyorlar. 
Bu düşmanlara karşın sünger hızla üreyip büyüyor. Hem 
eşeyli hem de eşeysiz çoğalabilen süngerlerin bir kısmı 
hermafrodit yani hem dişi hem de erkek üreme organına 
sahip. Eşeysiz üreyenlerse herhangi bir çiftleşme olma-
dan, tomurcuklanıyorlar. Kurumuş bir sünger suya so-
kulduğunda, tomurcukları sayesinde tekrar hayata dö-
nebiliyor. 

BU SünGEr TAm 10 Bİn YAŞınDA!
Süngerlerin ömrü de türlerine göre oldukça değişken. Ba-
zıları birkaç yıl yaşarken, bazılarının ömrü 20 yıla kadar 
çıkabiliyor. Bu konuda rekor sahibi olan tür ise 10 bin yıl-
lık ömrüyle, dünyanın en uzun yaşayan canlısı unvanına 
sahip, bilimsel adı “Rossellidae” olan Antarktika süngeri. 
Güney Kutbu’ndaki Ross Denizi’nde yaşayan bu tür, çok 
soğuk sularda ve besinin kıt olduğu bir bölgede yaşama-
sına rağmen sıcak bölge süngerlerine kıyasla çok daha 
uzun bir ömre sahip. Bilimadamları bu evladiyelik sünger 
türünün elverişsiz koşullarda bu kadar uzun yaşayabilme-
sini, metabolizmalarının çok yavaş işlemesine bağlıyor.  

ABİSlErİ AYDınlATAn ıŞıK KAYnAğı 
Süngerler arasında bir tür var ki, abisler onunla aydınlanı-
yor. Venüs süngeri, denizin derinliklerinde yaşayan canlılar 
arasında ışık saçan tek tür. Okyanusların bu renkli fenerleri, 
fiber optik kablolara benzeyen cam iplikleri sayesinde ışı-
ğı topluyor ve gövdesinde bulunan tüplerde depolayarak 
çevresine yayıyor. Denizler altına inip o eşsiz dünyayı ge-
zenlere de, bu doyulmaz seyrin keyfini çıkarmak kalıyor.

Dr. SünGEr
Milyonlarca yıldır değişmeden deni-
zin derinliklerinde sessiz ama hum-
malı bir hayat sürdüren süngerler, 
1600’lerde bilimadamlarının bile il-
gisini çekmezken yalnızca iki yüzyıl 
sonra, özellikle ürettikleri kimyasal 
maddelerle, birçok bilimsel araştır-
manın konusu olmuşlardır. Sünger-
lerin kendini korumak için ürettikleri 
zehirler, bilimadamlarının bu ilkel ve 
tembel hayvanları incelemesinin en 
önemli nedenini oluşturur. Doğru 
yerde ve dozda kullanıldığında in-
sanlar için ilaç etkisine sahip olan bu 
bileşiklerden bazıları bugün, kanser 
tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca sün-
gerlerin, kalp-damar, mide-bağırsak 
hastalıkları ve tümör oluşumunu en-
gelleyen kimyasal bileşikleri de ilaçla-
rın etkin maddelerinden. Süngerlerin 
bu kadar çok  hastalığa şifa olmasını 
sağlayan şey ise beslenme şekilleri. 
Bakterilerle beslenen süngerler, süz-
dükleri suda bulunan bu canlılara 
karşı çok güçlü bir bağışıklık sistemi 
geliştiriyor ve salgı üretiyorlar. 
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Çe-Tur Çelebi Turizm’in her sene düzenlediği gele-
neksel iftar yemeği, bu yıl Güneşli Kübban Restaurant’ta 
gerçekleştirildi. Çe-Tur Genel Müdürlüğü, ATA İstasyon 
personeli ve yöneticilerinin yanı sıra Çelebi Holding’den 
de katılımın olduğu organizasyon, çalışanları bir süreliği-
ne de olsa iş yoğunluğundan uzaklaştırarak herkes için 
moral ve motivasyon kaynağı oldu.

ÇHS İK Müdürlüğü’nün yeni çalışma modeli “İç Müş-
teri Temsilciliği”ne geçmesinin ardından, ekiplerin birbirini 
daha yakından tanıması amacıyla düzenlenen “Happy 
Hour” etkinliklerinin ilki, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 
evsahipliğinde gerçekleşti. Yoğun iş temposuna keyifli 
bir mola verme fırsatı yakalayan katılımcılar; özenle se-
çilmiş müzikler, lezzetli yiyecekler ve titizlikle hazırlanan, 
konsepte uygun pastaların keyfini çıkardı. Çalışanların 
beğenisini toplayan etkinliğin önümüzdeki dönemlerde 
de düzenli olarak devam etmesi planlanıyor.

ÇHS Dalaman İstasyonu personeli, yoğun geçen yaz 
sezonunu başarıyla tamamlamasını muhteşem doğası ve 
tertemiz havasıyla “yeryüzündeki cennet” olarak adlan-
dırılan Marmaris koylarında düzenlenen bir tekne turu ile 
kutladı. Oldukça keyifli anlara sahne olan organizasyon-
da tüm katılımcılar stres atarak bol bol enerji depoladı. 
Kahkahaların eksik olmadığı gezide ekip, limanda toplu 
fotoğraf çektirerek en yakın zamanda yine böyle keyifli bir 
etkinlikte bir araya gelme temennisinde bulundu.

Çelebililerden...
ÇHS Proje Müdürü Erol Çamur, yer hizmeti verirken 
ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyan 
ilginç bir olayı Çelebi okurlarıyla paylaştı: 
“Eşi ve çocuğuyla seyahat eden bir yolcumuz önün-
de yürüyen eşinin 4 aylık bebeklerini, bebek arabası-
nın içinden aldığını düşünerek içine bakmadan ara-
bayı katlamış ve uçak kapısında, görevlilere teslim 
etmiş. Henüz çok küçük olan bebek üzerinde yattığı 
battaniyenin ağzını kapaması nedeniyle ağlaması-
nı hiçkimseye duyuramamış. O sırada operasyonu 
yürütmekte olan görevli arkadaşımız Bengi Yalçın, 
uçak kapısına gelmiş ve katlanmış vaziyette olan 
bebek arabalarının bir tanesinde dışarıya sarkmış 
bir bebek ayağı görmüş. İlk önce oyuncak olabile-
ceğini düşünmüş ama gerçeğe çok benzediğini dü-
şünerek dokunmuş. Dokunduğu anda ayağın canlı 
bir bebeğe ait olduğunu anlamış ve bebek arabası-
nı hemen açmış. Ardından hemen, o sırada uçağa 
girmek üzere olan babaya haber verilmiş ve gerekli 
uyarılar yapılarak bebek teslim edilmiş.” 



ÇHS Genel Müdürlük çalışanları, güzel bir yaz ak-
şamında düzenlenen tekne gezisinde eşsiz İstanbul 
manzarasının tadını hep birlikte çıkardı. Katılımcıların 
içten sohbetlerle birbirini daha yakından tanıma fırsa-
tı bulduğu organizasyon, akşam yemeğinin ardından 
başlayan eğlenceli müzik yayını sırasında hareketli an-
lara sahne oldu. Tüm ekibin gönüllerince eğlenip dans 
ettiği etkinlik, hem yoğun yaz sezonunun stresinin atıl-
masını hem de herkesin bol bol enerji depolamasını 
sağladı.

ÇHS İzmir İstasyonu per-
sonelinin 3-12 yaş arasında-
ki çocukları için düzenlenen 
doğumgünü kutlamaları de-
vam ediyor. Personel ve Mu-
hasebe Şefi Ersel Zeytin’in 
önerisiyle başlayan ve her-
kesin beğenisini toplayan bu 
güzel etkinlikte, mavi yaka 
personelin çocuklarının do-
ğumgünlerini kutlamak için 
alınan hediyeler, tüm istasyon 
yöneticilerinin isim ve imzala-

rının bulunduğu doğumgünü kartı, pasta ve meşrubatla 
birlikte evlerine gönderiliyor. Son olarak Muhittin Erok’un 
kızı Edanur Erok’un doğumgününü kutlayan Çelebi İzmir 
ekibi, Edanur’dan gelen teşekkür mektubunun sevincini 
yaşadı. Mektupta, “Bugün benim doğumgünüm. Tüm 
Çelebi’ye teşekkür ediyorum. Bugün dokuz yaşıma gi-
riyorum. Bir kat daha büyüyorum. Gönderdiğiniz hediye 
ve pasta çok güzelmiş. Sizleri çok seviyorum, bunu hiç-
bir zaman unutmayın. Resim yarışmasına beni çağırdığı-
nız için de teşekkür ederim.” cümleleri yer aldı.

ÇHS Ankara İstasyonu yöneticilerinin evsahipliğinde,  
11 Ağustos akşamı gerçekleştirilen iftar yemeğine DHMİ mü-
dürleri, havayolu temsilcileri ve diğer kurumlardan yöneticiler 
katıldı. Herkesin beğenisini toplayan organizasyonun ardından 
mekandan ayrılan misafirler, Çelebi Ankara ekibine böyle güzel 
bir etkinlik gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

ÇHS Sabiha Gökçen çalışanları, Aydos Ormanları’nda dü-
zenledikleri piknikle enerji depoladı. Ekibin moral ve motivas-
yonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen pikniğe tüm depart-
manlardan katılım oldu. Oynanan oyunlar, keyifli sohbetler ve 
mangaldaki etlerin lezzeti sayesinde, hep birlikte hayli keyifli bir 
gün geçiren ÇHS SAW personeli, etkinlikten yüzünde koca-
man bir tebessümle ayrıldı.  

ÇHS ATA İstasyonu idari kadrosu 18 Ağustos’ta organize 
edilen iftar yemeğinde buluştu. Asitane Hotel’de gerçekleştiri-
len iftar yemeği, idari kadroda görev yapan Çelebililerin Rama-
zan ayının ruhunu yaşamasını sağladı. Oldukça keyifli geçen 
iftar boyunca neşeli sohbetlere, lezzetli yemekler eşlik etti.  
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Eski-yeni Çelebililer bir aradaydı
Emekli Çelebi ça-
lışanlarıyla halen 
şirkette çalışmaya 
devam eden perso-
neli bir araya getiren 
yemekli toplantıla-
rın 2.si gerçekleşti. 

Emekli Çelebililerin organize ettiği etkinlikte 55 eski ve 
yeni çalışan, keyifli sohbetler ve lezzetli yemekler eşliğin-
de eski günleri yad etti. Necmi Yergök, Arif Badur, Baki 
Sulopaşa, Hüsnü Çubukçuoğlu, Erol Çamur, Cahit Altay 
ve Mustafa Çakırca toplantıya katılan Çelebililerden bazı-
larıydı. Altı ayda bir düzenlenmesi planlanan toplantılara 
katılımın giderek artması bekleniyor.

ÇHS Dalaman İstasyonu çalışanları, uzun ve yorucu 
inşaat çalışmalarının sona ermesiyle yeni yemekhane-
lerine kavuştu. Eskisine göre iki kat daha büyük olan 
yeni yemekhane; ferahlığı, düzeni, temizliği ve konfo-
ruyla tüm personelin beğenisini kazandı. Yemekhane-
nin açılışına, işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuru-
luşların yetkililerini de davet eden Çelebi Dalaman eki-
bi, ÇHS Operasyon Direktörü Murat Nursel, Steelbird 
Aviation Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Karadavut 
ve İstasyon Başmüdürü Onur Gemicioğlu’nu kurdeleyi 
keserken yalnız bırakmadı. Açılış gününe özel hazırla-
nan menü tüm davetlilerden tam not aldı.

ÇHS Operasyon Direktörü Murat Nursel’in Şeker 
Bayramı’na denk gelen Sabiha Gökçen İstasyonu 
ziyareti, toplu bir bayramlaşma törenine dönüştü. Bu 
anlamlı ziyaret tüm çalışanları mutlu etti.

ÇHS Bursa İstasyonu Şefi Cenger Altan’ın doğum-
günü, 29 Ağustos sabahı 02.00-04.00 saatleri arasında 
gerçekleştirilen sürpriz bir organizasyonla kutlandı. Luft-
hansa Havayolları’nın uçuşu nedeniyle görev yapmak 
için istasyona gelen Altan, hiç beklemediği bir anda, 
gündüz ekibinin de toplanıp bir pastayla birlikte kendi-
sinden habersiz alana gelerek organize ettiği doğum-
günü kutlaması ile karşılaştı. YEI harekat memurlarının 
gerçekleştirdiği bu şaşırtıcı etkinlik, Altan için gerçekten 
güzel bir sürpriz niteliğindeydi.

ÇHS ATA İstasyonu Kayıp Bagaj bölümü çalışanları, 19 
Ağustos Cuma günü Kosova Et Lokantası’nda bir iftar yemeği 
organize etti. İstasyon çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkin-
lik keyifli sohbetlere ve neşeli anlara sahne oldu. Leziz yemek-
ler eşliğinde oldukça güzel bir akşam geçiren Çelebililer, yoğun 
iş ortamının yarattığı stresi atma fırsatı buldu.

ÇHS Adana İstasyonu yönetimi, havayolu yetkilileri için orga-
nize ettiği iftar yemeğinde misafirlerini en iyi şekilde ağırladı. İş 
stresi ve operasyon yoğunluğuna keyifli bir mola niteliği taşıyan 
etkinlik, tüm katılımcıların beğenisini topladı. Masadaki neşeli 
sohbetler, yemeklerin lezzetini bir kat daha artırırken tüm mi-
safirler ÇHS ADA ekibine teşekkür ederek geceden mutlu bir 
şekilde ayrıldı.



ÇHS Denizli İstasyonu çalışanları, Salda Gölü kıyısın-
da gerçekleştirdikleri köfte partisinde moral depoladı. Ol-
dukça keyifli geçen etkinlikte bol bol şarkı söyleyen ÇHS 
Denizli personeli günün sonunda birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bir haftasonu akşamı, operasyon bitiminde, personelin moti-
vasyonunu artırmak ve kısa süreli de olsa ofis ortamında keyifli 
vakit geçirmesini sağlamak amacıyla ÇHS Malatya İstasyo-
nu Yolcu Hizmetleri Ofisi’nde organize edilen çiğköfte partisi-
nin tadı damaklarda kaldı. Emniyet amiri ve havayolu temsil-
cilerinin de iştirak etmesi, partiye ayrı bir renk kattı. Eğlenceli 
anlara sahne olan bu samimi organizasyon, kısa sürede tek-
rarlanması dilekleriyle son buldu.

ÇHS Bursa İstasyonu çalışanları, 19 Ağustos’ta, 
Lufthansa Havayolları’na hizmet verecekleri bir gecede, 
havayolu yetkilisi Eşber Güneş’in de katılımıyla bir sahur 
kahvaltısı düzenledi. Mevcut tüm personelin katıldığı kah-
valtı, herkes için ayrı bir lezzet ve keyif taşıyordu. 

ÇHS Trabzon çalışanları 23 Ağustos’ta, her yıl gele-
neksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya 
geldi. Yönetim ekibi ve personelin geniş katılım göster-
diği gecede, öncelikle Akyazı Beldesi’nde bulunan Ziga-
na Yörük Çadırı’nda keyifli bir yemek yiyen ekip, ardın-
dan Zağnos Vadisi Ramazan Etkinlikleri’nde doyasıya 
eğlenme fırsatı buldu. ÇHS Trabzon çalışanları geceyi, 
Trabzon’u kuşbakışı gören Boztepe’nin eşsiz manzarası 
karşısında, semaverde demlenen çaylar ve çaylara eşlik 
eden keyifli sohbetlerle sonlandırdı.

Ramazan ayının klasiği haline gelen iftar yemekleri ge-
leneği, ÇHS Erzurum İstasyonu’nda da bozulmadı. 
Tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen keyifli gecede, 
yüzlerden tebessüm eksik olmadı.
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ÇHS Erzurum İstasyonu’nun evsahipliğini yaptığı iftar 
yemeğine; Mülki İdare Amiri, DHMİ Başmüdürü ve yar-
dımcılarının yanı sıra Türk Hava Yolları Müdürü, Emniyet 
Şube Müdürü, POAŞ ve OPET müdürleri ile bilet satış 
sorumluları da katıldı. Lezzetli yemeklere neşeli sohbet-
lerin eşlik ettiği gecenin sonunda misafirler, bu anlamlı 
ve güzel organizasyon dolayısıyla ÇHS Erzurum İstas-
yonu yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yoğun geçen yaz sezonuna küçük bir mola 
veren ÇHS Ankara İstasyonu çalışanları 
keyifli bir piknikte bir araya geldi. Oldukça 
eğlenceli geçen etkinlikte Çelebililer; iş stre-
sinden uzak, yemyeşil bir ortamda bol bol 
enerji ve moral depolama fırsatı buldu. Pik-
niğin ardından ÇHS Ankara personeli bu tür 
organizasyonları daha sık gerçekleştirmek 
üzere sözleşerek yeniden işbaşı yaptı.

ÇHS Bursa çalışanları, ekip arkadaşları Cemile Erman’ın 
doğumgününü düzenledikleri sürpriz bir partiyle kutladı. ÇHS 
Bursa Yolcu Hizmetleri Memuru Cemile Erman, departman 
arkadaşlarının yanı sıra harekat memurlarının da katıldığı bu 
samimi kutlama dolayısıyla herkese teşekkür ederek iyi dilekler 
eşliğinde pastasını kesti.

ÇHS Adana çalışanları, 19 Ağustos’ta gerçekleştirdik-
leri iftar yemeğinde bir araya geldi. Aynı gün istasyonu 
ziyaret eden ÇHS Operasyon Direktörü Murat Nursel ve 
Bölge Müdürü Gürhan Aydemir’in de katıldığı keyifli orga-
nizasyonda lezzetli yemeklere neşeli sohbetler eşlik etti.

ÇHS Hatay çalışanları 22 Ağustos’ta, aprondaki ekip-
man park sahasında kurdukları samimi bir iftar sofrasında 
bir araya gelerek oruç açtı. Ramazan ayının son günle-
rindeki bu anlamlı yemek, çalışanlardan birinin getirdiği 
ev yapımı çorbayla herkesin kalbinde bir kat daha değer 
kazandı. Güzel bir akşamda, açıkhavada gerçekleştirilen 
iftar, ekibin işbaşı yapmasıyla son buldu.



ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu yönetimi, Bod-
rum İstasyonu’ndan gelerek aralarına katılan yeni 
Apron Hizmetleri Müdürü Levent Omağ için dü-
zenledikleri hoşgeldin yemeğinde buluştu. Omağ’ın 
aralarına katılmasını kutlayan ve ona sıcak bir “mer-
haba” diyen ÇHS SAW yöneticileri, bundan böyle 
birlikte çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirerek kendisine görevinde başarılar diledi.

ÇHS Malatya çalışanları, yoğun iş temposuna, düzenlenen iftar yemeği ile kısa ama keyifli bir ara verdi. İstasyon per-
sonelinin yanı sıra Malatya Havaalanı’ndan temsilcilerin de katıldığı gecede, yemeklerin lezzeti herkesin beğenisini topladı. 
Malatya ekibi ve Çelebi’nin nazik evsahipliğine teşekkür eden misafirler geceden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Çelebi Marina Antalya çalışanları 16 Ağustos’ta, Kon-
yalılar Restoran’da gerçekleştirilen geleneksel iftar yeme-
ğinde buluştu. Zengin menü ve keyifli sohbetler eşliğinde 
devam eden geceyi sonlandırmak istemeyen katılımcılar 
çareyi, bu güzel etkinliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek-
te buldu.

ÇHS Bursa çalışanları 12 Ağustos’ta, tüm ekibin 
katılımıyla bir iftar yemeği düzenledi. Yenişehir’deki Çı-
nar Restoran’da bir araya gelen ÇHS Bursa personeli, 
en kısa sürede benzer bir organizasyonda buluşma-
nın sözünü vererek bu güzel geceden ayrıldı.

ÇHS Adana İstasyonu futbol takımı ile kaptanlığını Adana 
Havalimanı DHMİ Başmüdür Yardımcısı’nın yaptığı DHMİ fut-
bol takımı arasındaki tatlı rekabet devam ediyor. Düzenli ola-
rak gerçekleştirilen maçlar çekişmeli olduğu kadar eğlenceli 
anlara da sahne oluyor. DHMİ’nin organize ettiği turnuvaya 
hazırlanan ÇHS ADA takımı, deneyimli kadrosu ile kupayı al-
maya en yakın aday olarak görülüyor.
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Çelebi Kargo’nun, 23 Ağustos’ta Titanic Port Otel’de 
düzenlediği iftar yemeği, sektör temsilcilerinin geniş katılı-
mına sahne oldu. Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Tal-
ha Göksel ve Kargo Direktörü Semih Altuğ’un evsahipliği 
yaptığı gecede ÇHS’den pek çok üst düzey yöneticinin 
yanı sıra havalimanı devlet otoritelerinin üst düzey yöne-
ticileri, hava kargo sektöründen çok sayıda havayolu ve 
antrepo işletmecisi, acente ve GSA’ların yöneticileri bir 
araya geldi. Tüm katılımcılar açısından hayli keyifli geçen 
gece, misafirlerin, bu anlamlı ve sıcak evsahipliği dolayı-
sıyla Çelebi’ye teşekkür etmesiyle son buldu.

ÇHS Sabiha Gökçen İstasyonu Apron Hizmetleri’nin 
Pendik Marina’da düzenlediği akşam yemeğinde Çelebi 
çalışanları bir araya geldi. Operasyonel anlamda bir de-
ğerlendirme yapma fırsatı bulan ekip, bu güzel yemeğin 
keyfine varmayı ve bir arada olmanın mutluluğunu yaşa-
mayı da ihmal etmedi. Hoş sohbetlerle renklenen yemek, 
yine keyifli bir şekilde son buldu.

Operasyon Direktörü Murat Nursel 10 Eylül’de, Trabzon 
İstasyonu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Nursel, istasyon zi-
yaretinden sonra aynı gün evlenen ÇHS Trabzon İstas-
yonu Apron Hizmetleri Şefi Semih Bereketoğlu’nun nikah 
törenine ve ardından, tüm istasyon çalışanlarıyla birlikte 
düzenlenen partiye katıldı. Mesai arkadaşlarını bu mutlu 
gününde yalnız bırakmayan Çelebi Trabzon ekibi, parti bo-
yunca canlı müzik eşliğinde gönlünce dans edip eğlendi. 

ÇHS Bursa, Ramazan ayına girmeden önce bir mangal partisi 
düzenledi. Tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, 
İznik Gölü kenarında organize edildi. Mangaldaki etlerin lez-
zetiyle şenlenen damaklar, paylaşılan hikayelerin neşesiyle 
birleşince ÇHS Bursa çalışanlarının yemeği, oldukça keyifli bir 
havada geçti. 

ÇHS Adana İstasyonu çalışanları, aşırı sıcaklardan 
korunmak ve bölgenin zorlu yaz koşullarında bir nebze 
olsun serinleyebilmek adına kendi çabaları ile düzen-
ledikleri kameriyenin açılışını gerçekleştirdi. Temmuz 
ayı doğumgünü kutlamaları sırasında gerçekleştirilen 
açılışta kırmızı kurdele kesildi. İstasyon yönetimi, ka-
meriyenin kurulmasında emeği geçen, başta Cumali 
Bilgi, İsmail Erdoğan ve Battal Aydoğdu olmak üzere 
tüm personele teşekkürlerini iletti.
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sman Hamdi Bey’i nasıl bilirsiniz? Sanayi-i 
Nefise Mekteb-i Âlisi’nin (Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Fakültesi) ve İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nin kurucusu olarak mı? “Kaplum-

bağa Terbiyecisi”, “Şehzadebaşı Camisi Avlu-
sunda Kadınlar” ve “Mimozalı Kadın” gibi ünlü 

eserlere imza atmış bir ressam olarak mı? Yok-
sa “Türkiye’ye modern müzecilik anlayışını getiren 

kişi” sıfatıyla mı? 1842 yılında İstanbul’da doğan Os-
man Hamdi Bey, tüm bu saydığımız işleri yapmış, evet. 

Üstüne üstlük arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla pek 
çok ödül ve nişanın da sahibi olmuş, hatta 1887-1888’de 
gerçekleştirilen Sayda Kral Mezarlığı (Lübnan) kazılarında 
bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen dünyaca 
ünlü “İskender Lahdi”nin günyüzüne çıkmasına katkıda bu-
lunmuş.

UNESCO’nun, ölümünün 100. yıldönümü olan 2010’u “Os-
man Hamdi Bey Yılı” ilan etmesi dolayısıyla geçtiğimiz yıl 
pek çok etkinlikle anılan Osman Hamdi Bey, şimdi de Suna 

ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde, 15 Ekim’de açılan bir 
sergiyle karşımızda. Osman Hamdi Bey’i, ressamlığının yanı 
sıra müzeci ve arkeolog kimlikleriyle ele alan “Osman Hamdi 
Bey ve Amerikalılar: Arkeoloji, Diplomasi, Sanat” adlı sergi, 
Amerikalı arkeologların Osmanlı topraklarındaki ilk kazıları-
na ve iki ülkenin 19. yüzyıldaki diplomatik ilişkilerine de ışık 
tutuyor. Bu kazılarda Osman Hamdi Bey’in yolu Amerikalı 
arkeolog ve fotoğrafçı John Henry Haynes ve Alman arke-
olog Prof. Hermann Vollrath Hilprecht ile kesişmiş. 

Küratörlüğünü Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof. Rena-
ta Holod ve Prof. Robert Ousterhout’un yaptığı sergide; 
Osman Hamdi Bey’in Pennsylvania Üniversitesi Müzesi, 
Boston Güzel Sanatlar Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve özel koleksiyonlardan 
derlenen resimleri, 19. yüzyıla ait arkeolojik fotoğraf ve çi-
zimler, mektuplar, seyahat günlükleri ve arkeolojik eserler 
bir arada görülebilir. 8 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak 
sergide, Osman Hamdi Bey’in ülkemizde ilk kez sergilenen 
eserleri de yer alıyor.

       Pera Müzesi’nde 

Osman Hamdi Bey zamanı...
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elebi Holding, Doğu’nun başarılı öğ-
rencilerini aynı kampta buluşturduğu 

“Çelebi Öğrenci Kampı” projesini bu yıl 
da 22-27 Ağustos tarihleri arasında, Ko-

şuyolu Validebağ İzci Evi’nde gerçekleştirdi. 
Ağrı, Kars, Diyarbakır ve Malatya illerinde ya-

şayan, yaşları 10 ila 13 arasında değişen 27 
öğrencinin katıldığı kamp süresince basketbol, 

voleybol, tırmanış gibi spor aktivitelerinin yanı 
sıra drama dersleri de yapıldı. Çelebi’nin, 
derslerinde oldukça başarılı, ancak maddi 

durumu yetersiz olduğu için İstanbul’a daha önce 
gelememiş öğrencilere İstanbul’u tanıtmak ve kamp 

deneyimi kazandırarak yaşamlarında farklılık yaratmak 
amacıyla organize ettiği kampta, konusunda eğitimli ve de-
neyimli beş eğitmen görev yaptı. Eğitimciler, öğrencilerin 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve daha iyi ilgilene-
bilmek amacıyla onlarla birlikte kamp alanında kaldı. Beş 
gün boyunca İstanbul’u gezip gören, aldıkları çok yönlü 
eğitimler ve gerçekleştirdikleri sportif ve kültürel faaliyetlerle 
bedensel ve kişisel yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulan ço-
cuklar, memleketlerine oldukça keyifli döndü. Kamp süre-
since, farklı illerden gelen yaşıtlarıyla tanışarak sosyalleşen 
ve dayanışma ve paylaşım içinde, eğlenceli saatler geçiren 
öğrenciler, yaşamlarına yeni bilgi ve deneyimler kattılar. 
Eğitmenler tarafından yaş grupları gözetilerek planlanan 
çeşitli sportif; satranç, dama gibi zihinsel ve halk oyunları 
gibi kültürel aktivitelere katılan çocuklar, ilgi ve yeteneklerini 
keşfetmenin coşkusunu yaşadı. Etkinlikler sırasında olduk-
ça mutlu oldukları gözlemlenen öğrenciler için kampın son 
gününde bir madalya töreni de düzenlendi. Çelebi logo-
lu madalyaları almaktan son derece mutlu olan çocuklar,  
bilgi-beceri ve eğlenceyle dolu dolu saatler geçirdikleri bu 
projede yer almaktan duydukları mutluluğu sözlü ve mek-
tuplar aracılığı ile yazılı olarak dile getirdiler. Çelebi ailesini 
oldukça mutlu eden bu yorumlar, projede yer alan herkese, 
verilen emeğin amacına ulaştığını ve hep birlikte ne kadar 
doğru bir iş yapıldığını somut olarak gösterdi.

Çelebi Holding, Doğu’nun umut veren 
filizlerine destek vermeyi sürdürüyor. Bu 
yıl 2.sini gerçekleştirdiği “Öğrenci Kampı” 
projesiyle Çelebi, 4 ilden maddi imkanları 
yetersiz 27 başarılı öğrenciyi İstanbul’da 
misafir ederek hem bu tarihi şehri görmelerini 
hem de kültürel ve sportif alanda eğitim 
almalarını sağladı.

Çelebi,   
Doğu ’nun filizlerine ışık oluy

or



söyleşi I 54-55

Öncelikle Salih Kaptan kimdir, bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
13 yaşından beri denizlerdeyim. Balıkçılıkla başladığım 
bu sularda şu an yatçılıkla devam ediyorum. 20 yıldır 
yatçılık yapıyorum. Harem 1 teknesinin kaptanıyım. Şu 
anda Antalya’dayım. Daha önce Marmaris, Bodrum ve 
İstanbul’da, kısacası denizin olduğu her yerde bulundum.  
30 yıldır denizle iç içeyim.

Denizci olmasaydınız ne olurdunuz? Var mı hayaliniz-
de başka bir meslek?
Yine denizci olurdum ama bu işin üniversitesini bitirirdim. O 
yönden biraz eksiklik hissediyorum. 

Çelebi Marina Antalya’yla ne zaman tanıştınız? 
Çelebi’nin marinayı aldığı 2007 yılında tanıştım. Aldığım 
hizmetlerden çok memnunum. Tesisleri yenilediler. Buranın 
önceki zamanlarını da biliyorum. O dönemlere göre hizmet 

“Burada aldığınız hizmeti 
yurtdışında alamazsınız”

Çelebi Marina Antalya’dan hizmet alan Harem 1 
teknesinin kaptanı Salim Bektaş:

Uzunca bir süredir Çelebi Marina Antalya’ya demirleyen ve geçtiğimiz yaz sezonunda da 
Çelebi’den hizmet alan Harem 1 teknesinin kaptanı Salim Bektaş bize; denizcilikle geçen yıllarını 
kaptanlığını yaptığı tekneyi ve Çelebi Marina Antalya’nın kendilerine sunduğu hizmeti anlattı. 

kalitesi oldukça yükseldi. Çelebi Marina Antalya’da müş-
terilerin isteklerine göre hizmet veriyorlar. Hiçbir müşterinin 
isteğini geri çevirmiyorlar. 

Mesleğiniz icabı bugüne kadar pek çok marinaya de-
mirlediniz. Diğer marinalarla Çelebi Marina Antalya’yı 
kıyaslayabilir misiniz?
Temizlik çok ön planda. Ayrıca gerek karada marina, 
gerekse denizde tekne güvenliği  gerçekten çok iyi ça-
lışıyor. Burada teknemizin güvende olduğunu hissedi-
yoruz. Malzeme desteği olarak da hiçbir sıkıntımız yok. 
Örneğin tonozunuz patlasa yedeğini hemen verirler.  
Bugüne kadar Türkiye’deki tüm marinalara demir atmı-
şımdır. Yurtdışında da pek çok marina gördüm. Monte 
Carlo’nun yat fuarları çok ünlüdür bilirsiniz. Oradaki ma-
rinaları da gördüm. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bura-
da aldığınız hizmeti orada alamazsınız. Çelebi Marina’da 
siz hiçbir şey bilmiyorsanız dahi palamarlar gelir size yar-



dım eder; teknenizi yanaştırıp bağlarlar. Teknenizde tay-
fa yoksa gelip tonozlarınızı almanıza yardımcı olurlar.  
Siz de keyfinize bakarsınız. 
Yurtdışına göre çok daha iyi bir hizmet anlayışı var burada. 
Yurtdışındaki marinalarda adam senin halatını verir ama ya-
naşmana, manevrana karışmaz. Burada öyle değil. Siz bu 
suların acemisi olabilirsiniz. Burada palamarlar sizi güvenli 
bir şekilde marinaya yanaştırıp çıkarırlar. Çelebi Marina’da 
üç tane botla gece-gündüz bu hizmeti veriyorlar bize, bu 
çok iyi. 

Şu an kaptanı olduğunuz Harem 1 adlı teknenin ne 
gibi faaliyetleri var?
Teknemiz gündüz ve gece olmak üzere iki tur yapıyor. Tek-
nede aynı anda 500 misafir ağırlayabiliyoruz. Açık büfe 
şeklinde yaklaşık 30-40 çeşit yemek sunabiliyoruz. Özel 
partilerde isteğe göre yemek hizmeti de verilebiliyor. Eğ-
lenceler, animasyonlar yapılıyor, Antalya kıyıları gezdiriliyor. 
Antalya’nın antik bölgelerinden biri olan Kaleiçi’ne gidiyoruz. 
Şelaleye gidiyor, orada yüzme molası veriyoruz. Ardından 
Sıçan Adası’nda da bir yüzme molası veriyor ve dönüyoruz. 
Turlarımız epey eğlenceli geçiyor. Hizmette sınır yok. 

Ne zamandır bu teknenin kaptanlığını yapıyorsunuz?
Bu yıl başladım. Diğerlerinden farklı bir tekne bu. Patronu-
muz hizmetin kaliteli olmasına çok önem veriyor. Felsefemiz 
“sağ selamet, güleryüzlü hizmet”. 

Anlattıklarınız genellikle yazlık işler. Kışın neler yapı-
yorsunuz? 
Bu sene patronumuzun bazı değişik projeleri var. Tekneyi 
restoran gibi açmayı planlıyor. Teknemiz de buna müsait. 
Hava güzel olursa üst, kötü olursa alt kattaki salonda ye-
mekli partiler yapmayı planlıyoruz.

Kaptanlık nasıl bir meslek? Zorlukları neler? 
Ben sezon başladıktan sonraki 8 ay boyunca denizin üstün-
de, ailemden uzak yaşıyorum. Çok zor oluyor tabii. Ailem 
Trabzon’da. Çocuklarımız küçükken tanıyamıyordu bizi. Ka-
pıda görünce kim bu adam, diye öylece bakakalıyorlardı. Ak-
rabalarımın %80’i kaptan. Kaptanlık bizim aile mesleğimiz. 

Türkiye, denizler açısından ne durumda? Pek çok ülke ve 
deniz görmüş biri olarak bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Denizlerimiz çok güzel ama gereken ilgi ve alaka gösteril-
miyor. Özel sektör olmasa şu an geldiğimiz noktaya gele-
mezdik. Sizin gibi özel şirketlerin verdiği hizmetler, yaptığı ça-
lışmalar, denizciliğimizin gelişmesini sağlıyor. Örneğin büyük 
kargo gemileri bile girebiliyordu bu limana; buralar o kadar 
boştu. Devletteyken liman çok boş kalıyordu. Şimdi gemiler 
alargada yük alıp boşaltmak için sıra bekliyor. Özel sektörün 
verdiği hizmet kalitesi ortada. 

Çelebi marinada görmek istediğiniz başka yenilikler, 
hizmetler vs. var mı? 
Biz gemiciler olarak karaya çıktığımızda bir araya gelip soh-
bet edebileceğimiz, bir çay içebileceğimiz sosyal bir alanı-
mız olsun istiyoruz. Çünkü arkadaşınla oturmak için kom-
şu tekneye gidiyorsun, adamın teknesini kirletiyorsun ister 
istemez. Bana geliyorlar, ben müsait olmuyorum. Ayrı bir 
yer olsa daha güzel olur tabii. Bunun dışında Çelebi Marina 
Antalya’nın hizmetlerinden çok memnunuz. Çok küçük bir 
sorunda bile rahatlıkla yönetime çıkıp konuşabiliyor ve her 
türlü derdimizi anlatabiliyoruz. Yönetime yakın olmamız, kar-
şılıklı anlayışa dayanan sıcak ilişkiler kurmuş olmamız bizim 
için çok önemli. Çelebi Marina’da dalgıçlar sürekli, teknelerin 
kontrolü için dalıyorlar. Halatları kontrol ediyorlar. Üstelik yap-
tıkları kontrolden sonra bile, bizlerin ufak bir tereddüdü varsa 
hemen ilgileniyor, gerekirse tekrar kontrol ediyorlar. 
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Suat Sülün kimdir, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1966 yılında Almanya’da doğdum. Lise öğrenimimi  
tamamladıktan sonra ailecek Türkiye’ye döndük. Bura-
da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde okumaya devam ettim. Ama bir süre sonra 
tekrar Almanya’ya döndüm. Orada “Ön Asya eski tarihi” 
şeklinde çevirebileceğimiz bir bölümde okudum ve mezun 
oldum. Bu bölümü seçtim çünkü o yıllarda Türkiye’deki 
harabeler çok ilgimi çekiyordu. Türkiye’de kokart aldım 
ve rehberlik yaptım. Böylece turizmin içine girdim. Denizle 
1985 yılında, Marmaris’te tanıştım. Bugün yaptığımız gibi o 
zaman da böyle günübirlik turlar düzenliyorduk. O zaman-
lar gemiciydim. Rehberlikle beraber denizciliğe de devam 
ettim. Sonra karaya geçtim. Bir kuyum mağazasında pa-
zarlamacı olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım şirket iki yıl 
sonra İtalya’da bir mağaza açmaya karar verdi. 1999 yılıydı.  

“Türkiye’deki marinalar 
yurtdışına göre çok avantajlı” 

Çelebi Marina Antalya’ya demirleyen Antalian  
teknesinin işletmecisi Suat Sülün: 

Yurtdışında pek çok şehirde yaşamış, dünyanın pek çok limanına demir atmış bir denizci Suat 
Sülün. İş nedeniyle birkaç yıl uzak kaldığı zamanlar olsa da denizden hiç kopmamış, kopamamış. 
Aynı zamanda bir rehber olan Suat Sülün’le; turizm ve denizcilikle geçen yıllarını, işletmeciliğini 
yaptığı Antalian’ı ve Çelebi Marina Antalya’dan aldığı hizmetleri konuştuk.

O mağazada çalışmaya başlayıp, Avrupa’daki pazarlama 
ayağına baktım. İtalya tekneler ve motor-yatlar konusunda 
çok gelişmiş bir ülke. Orada da bu işlerle ucundan kıyısın-
dan da olsa ilgilendim. Aynı şirket Çek Cumhuriyeti’nde 
bir mağaza açtı. Oraya geçip birkaç sene de orada  
yaşadım. Çek Cumhuriyeti’nde bulunduğum dönem-
de denizden tamamen uzak kaldım. Ardından İspanya-
Majorca’ya geçtim. İbiza da çok yakındı. 5 yıl yine gemi-
lerle iç içe yaşadım. Bir şirketle gemi kiralama alanında 
çalışmaya başladık. Büyük tekneler, 40-50-80 metrelik 
megayatlar kiralıyorduk, Micheal Douglas gibi ünlülere. 
2009 yılına kadar orada yaşadım. Ardından Tez Tur adlı 
şirketin sahibinden bir teklif aldım. 
Şu an işletmeciliğini yaptığım “Antalian” adlı teknenin ba-
şına geçer misin, dedi. Kabul ettim. 2009’dan bu yana 
Antalian'ın başındayım. 



Çelebi Marina Antalya’yla ne zaman tanıştınız?
Çelebi Marina’yla, teknenin işletmeciliğini aldığım 2009 yı-
lında tanıştım. Ben buranın eski halini de biliyorum. O dö-
nemde charter tekneleri vardı burada; haftalık turlara çıkı-
yorlardı. Bir marinada en önemli şey temizlik tabii. Çelebi 
devraldığından bu yana ofiste olsun çevre düzenlemesinde 
olsun temizlik ve hizmet kalitesi anlamında olumlu yönde 
büyük bir değişim var. Antalya, Türkiye’nin ve bölgenin en 
önemli turizm merkezi. Bu limanın bir atölye gibi olması la-
zım. Gemiciler için sosyal alanların daha fazla olması lazım. 
Bu işte kaptanlar her zaman daha rahattır; istediği zaman 
şehre gider vs. Ama gemicilerin öyle bir lüksü yok. Bu ne-
denle marinalarda gemicilerin ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Çelebi Marina Antalya’da ise hiz-
met kalitesinden memnunuz. Yönetimle aramız da çok iyi. 

Yurtdışındaki denizcilik sektörüyle ülkemiz arasında 
bir kıyaslama yapar mısınız?
Yurtdışıyla bizim aramızda teknik açıdan baktığımızda dahi 
öyle büyük bir fark yok. Biz de bu alanda gelişmiş bir ülke-
yiz. Diğer marinalarla kıyasladığımız zaman marinacılık an-
layışları hemen hemen aynı. Hatta Türkiye fiyat anlamında 
daha ucuz yani daha avantajlı. 

Mecbur kalsanız yine denizden kopabilir misiniz?
Denizden kopmak zor. Ben hayatımın hemen her dönemin-
de kısa aralar versem dahi hep denizle iç içe oldum. Kısa 
bir süre denizden ayrı kalabilirim ama kesinlikle uzun süreli 
olmaz. 

İçinde bulunduğumuz bu teknenin kapasitesi ve faa-
liyetleri neler?
Manavgat’ta yapılmış olan teknenin kapasitesi 380 kişi. 
Günlük olarak faaliyet gösteren bir tekne. Biz bu tekneleri 

charter olarak dizayn etmedik. Kaptanınki hariç kamarası 
olmadığı için charter olarak kullanmıyoruz. Günlük turlara 
çıkıyoruz. Ana turumuz ve günbatımı turlarımız var. Geceleri 
disko turumuz var. 

Kış aylarındaki faaliyetlerinizden de bahseder misiniz?
İstanbul’a gidelim dedik ama oradaki hava şartları tekne-
miz için uygun değil. Yurtdışına çıkalım dedik. Konuyla ilgili 
görüşmelerimiz sürüyor. Teknemiz henüz genç, üç yaşını 
doldurmadı. Teknede, sezonda 20-21 kişi çalışıyor. Ani-
masyon ekipleriyle bu sayı artıyor tabii. Yoğun dönemlerde 
bu kadar kişi bile yetişemiyoruz.  

Dergimizi okuyan Çelebi çalışanlarına söylemek iste-
diğiniz bir şey var mı?
Şu ana kadar olduğu gbi hep sempatik ve yardımsever kal-
sınlar. Çünkü bugüne kadar hiç negatif bir şeyle karşılaş-
madım. Herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. 
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toğraf mutlaka ve mutlaka doğru ışığı, kadrajı ve anı yakala-
ma işidir. Dolayısıyla en başta iyi bir göz, bu saydıklarımızın 
hepsini bir arada yakalayabilecek kadar sabır ve çok çok 
ileri seviyede olmasa da teknik bilgi gerektirir. Yani “Makine 
çekiyor, sen bir şey yapmıyorsun” ya da “Elinde son model, 
pahalı bir makine varsa güzel fotoğraf çekememene imkan 
yok” gibi şeyler, çekim tekniklerini biraz olsun bilen herkesin 
bıyık altından güldüğü cümlelerdir. Dememiz o ki fotoğraf 
çekmeyi bilen biri, elindeki küçücük kompakt bir makineyle 
de; dedesinden kalma, bırakın pozlama ve odaklamayı fil-
min dahi otomatik değil elle sarıldığı analog bir makineyle 
de parmak ısırtacak fotoğraflar çekebilir. Yani keramet çe-
kende. Hevesinizi kırmak gibi bir niyetimiz yok ancak işin 
gerçeği bu. Bir başka gerçek daha var ki o da şu an elinizde 
dijital bir makine olduğu. Fotoğrafla gerçekten ilgileniyor-

Ne zamandır hayalini kurduğunuz makine nihayet eliniz-
de. Şu küçücük şeye bir tomar para saydınız ama değdi 
doğrusu. “Şimdi face’teki arkadaşlar görsünler bakalım en 
güzel fotoğrafları kim çekiyor. Sevimli kediler, inatçı martı-
lar, ada vapurları ve elbette romantik günbatımları; savulun 
ben geliyorum!” dediniz ama saatlerce o sokak senin bu 
sokak benim çektiğiniz fotoğraflar, bilgisayarınızın ekranına 
yansıdığında tüm hevesiniz bir anda sönüverdi değil mi? 
Patlamış ışıklar, dengelenememiş ışık-gölge, seçilemeyen 
yüzler, kırmızı gözbebekleri ve netlik sorunu olan figürler... 
Olmamış, olamamış. Ama hani dijital makine çok güzel çe-
kiyordu? 
Fotoğraf çekmek isteyen birinin öğrenmesi gereken ya da 
acı tecrübelerle önünde sonunda öğreneceği şeylerden ilki 
kerametin makinede değil, kendisinde olduğudur. İyi bir fo-

Heves ettiniz ve kendinize 
gıcır gıcır, son teknoloji bir 

dijital fotoğraf makinesi 
aldınız. Yakalamak 

istediğiniz görüntülerin 
peşine düşeceksiniz ama 

bir türlü istediğiniz sonucu 
alamıyorsunuz. Acele 

etmeyin. Dijital 
dediysek mucize 

demedik. Sizin de 
emek vermeniz, 

bazı şeyleri 
öğrenmeniz 

gerekiyor. 
Neleri mi? 

Yazıya 
focus’lanın... 



sanız çekim tekniklerini lamı cimi yok öğreneceksiniz. Ama 
birkaç küçük bilgi, daha iyi sonuçlar almanızı ve fotoğraf 
çekme konusunda cesaretlenmenizi sağlayabilir. 

SİlAHınıZı TAnıYın
Bunlardan ilki elinizdeki makineyi iyi tanımak. Makinenizin 
teknik özelliklerini bilmek savaş sırasında elinizdeki silahı bil-
mek gibi bir şey. Size hem hız kazandırır hem de tek karede 
doğru çekilmiş bir fotoğraf elde etmenizi sağlar. Yani biraz 
sıkıcı bir iş ama o kargacık burgacık yazılarla dolu kullanım 
kılavuzunu okumanız, okurken bir yandan da makine üze-
rinde pratik yapmanız gerek. Makinenizin diyafram aralığı 
nedir, hangi modlarda çekim yapabiliyor, makro özelliği var 
mı, flaş alanı ne kadar? Haydi öyle bakıp durmayın, maki-
nenizi kurcalayın. Farklı ayarlara getirip üst üste çekim ya-
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pın. Böylece yaptığınız ayarların çektiğiniz fotoğraf üzerinde 
nasıl ve ne kadar etkili olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 
Unutmayın ki fotoğraf çekmeyi öğrenmenin en iyi yolu eli-
ni korkak alıştırmadan fotoğraf çekmektir. İlle de dış çekim 
yapmanıza gerek yok. Evdeki herhangi bir objeyi kendini-
ze figür olarak belirleyip farklı açılardan farklı pozlamalarda 
denemeler yapabilirsiniz. Hangi ayarlarda ne gibi sonuçlar 
elde ettiğinizi ayırt edebilecek hale gelmek biraz zamanı-
nızı alacak belki ama emin olun buna değecek. Sıra geldi 
makinenizle senkronize bir şekilde kullanacağınız en önemli 
ekipmana: Flaş. 
“Flaşa gerek yok, gece çekim yapmayacağım” demeyin. 
Flaş yalnızca gece yapılan çekimlerde kullanılan bir aksesu-
ar değil. Kapalı bir havada, gölgelik veya yeterince ışık alma-
yan bir yerde; kısacası gündüz dahi flaş kullanmak zorunda 
kalabilirsiniz. Hatta ışığın fazla olduğu öğle vakti, güneş tam 
tepenizdeyken yani ışık-gölge kontrastı had safhadayken 
karanlıkta kalan kısımları aydınlatmanız gerektiğinde yani 
dolgu ışığına ihtiyaç duyduğunuzda da imdadınıza flaş yeti-
şir. Yani flaşı nasıl kullanacağınızı, nerede açıp nerede kapa-
tacağınızı iyi bilmelisiniz. Bilmek de ancak ve ancak bol bol 
flaşlı çekim yapmakla olur ama küçük bir ipucu verebiliriz. 
Makinenizin diyafram aralığını öğrenin ve flaşın gücünü di-
yaframa göre ayarlayın. Flaş gücü değerini -flaşın üzerinde, 
kitapçığında veya ekranında yazar- size o an için gerekli 
olan enstantane hızına bölün. Böylece flaşınızın kaç metre 
uzağı aydınlattığını bulabilirsiniz. Biraz karışık gibi gelebilir 
ama bu şekilde gerçekleştireceğiniz birkaç çekimden sonra 
bu hesabı rahatlıkla yapabildiğinizi göreceksiniz.  

ıSO-DİYAFrAm-EnSTAnTAnE 
Üçüncü adım doğru netleme yapmayı öğrenmek. Man-
zara çekerken ayarlayacağınız net alanla portre çekerken 
ayarlayacağınız net alan birbirinden farklıdır. Tüm dijital 
makinelerde otomatik focus’lamanın yani autofocus’un 
çeşitleri vardır. Seçtiğiniz konuya göre birden çok nokta-
ya veya yalnızca bir noktaya; örneğin portre çekiyorsanız 
çektiğiniz kişinin yüzüne netleme yapabilir, diyaframı kısa-
rak alan derinliğine sahip bir portre fotoğrafı çekebilirsiniz. 
Manzara çekimi yapıyorsanız makinenizi birden çok nok-
taya odaklanmaya ayarlayın. Böylece yalnızca bir tek nok-
tada değil, fotoğrafın her tarafında netlik elde edebilirsiniz.  
Net ve grensiz fotoğraflar için ISO değerini her zaman dü-
şük tutun. ISO 100 veya 200 ideal değerlerdir. ISO değeri, 
fotoğraf makinenizin ışığa olan duyarlılığını belirler. Bu de-
ğer yükseldikçe fotoğraf aydınlanır ancak netlik azalır. Işığın 
azlığına rağmen flaş kullanamadığınız yerlerde ISO’yu biraz 
yükselterek aydınlık fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ama dik-
katli olun; aydınlık fotoğraf çekeceğim derken flu sonuçlar 
almayın. Hareketli bir nesne çekmek istediğinizde ise hare-
keti tüm ayrıntılarıyla yakalamak için enstantane yani perde 
hızını yükseltmeniz gerekiyor. Ayrıca ışığın yeterli olmadığı 
zamanlarda da perde hızınızı düşürerek daha aydınlık fotoğ-
raflar elde edebilirsiniz. Ancak perde hızı değerinin objekti-
finizin odak uzaklığından yüksek olması şart. Yani 50 mm 
objektif için 1/60 sn ya da üstü, 90-135 mm için 1/125 ya da 
üstü ve 250 mm için 1/250 ya da üstü değerler kullanmanız 
gerekiyor. Bundan daha düşük değerler kullanacaksanız 

elinizde tutarak değil, tripodla sabitleyerek çekim yapabi-
lirsiniz. Çünkü düşük enstantanelerde, makine elinizdeyken 
çekeceğiniz fotoğraflar büyük ihtimalle net olmayacaktır.  
Elbette tüm bunları yaparken doğru çerçeveyi yani kadrajı 
ve belirlediğimiz temaya uygun olan görüntüyü bulmaya ça-
lışmalıyız. Fotoğrafı önce beynimiz çekmeli. Profesyoneller 
buna ”fotoğrafı görmek” derler ve sık fotoğraf çeken herkes 
bir süre sonra çevresini vizörden izliyormuşçasına kare kare 
görmeye başlar. Eee, temel ipuçlarını aldınız. Sıra uygula-
maya geldi. Makinenizi hazırlayıp boynunuza takın; hayatın 
içindeki kareler, albümünüzdeki yerini almayı bekliyor. 
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Koyun saymak işe 
yaramıyor mu?

Deliksiz 
bir uyku 
çekmek
için...



Koyun saydınız, kitap okudunuz, müzik 
dinlediniz ama yok yok! Gelmedi mi gelmiyor 
işte... Yine baykuşlar gibi tüm gece oturup 
gözleriniz kan çanağı olmuş bir biçimde 
sabahı ettiniz. Üstüne üstlük yoğun ve 
tempolu bir işgünü sizi bekliyor. Uyumanın bir 
yolu olmalı ama ne? Gelin, uzmanların çözüm 
önerilerine kulak verelim.  

Normal uzunlukta uyuyan bir insanın ömrünün yaklaşık 
üçte biri uykuda geçiyor. Uyku vücudun kendini onardı-
ğı, yıpranan yerleri yenilediği ve yorulan yerleri dinlendir-
diği bir bakım süreci aslında. Bu sayede vücut yeni güne 
hazırlanıyor. Yani sanıldığının aksine uyku pasif değil aktif 
bir süreç. Bazı insanların bu bakımı yapmak için günde üç 
dört saat uyumaları yeterli olurken bazıları 8-10 saat uyu-
sa dahi güne yorgun bir şekilde başlıyor. Uzmanlar uyku 
süresinin beslenmeden sigara kullanımına, çalışılan işten 
yaşanan strese ve o dönem içinde bulunulan psikolojiye 
göre insandan insana değişebileceğini belirtiyor. Özellikle 
stres ve psikoloji uyku düzenini ve kalitesini en çok etki-
leyen şeylerin başında geliyor. İyimser ve neşeli insanların 
karamsar ve sıkıntılı insanlara göre daha az uyuduğu ve 
daha geç yorulduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. 
Her insanın hayatını devam ettirebilmek için uykuya ihtiyacı 
var. Ama bazıları var ki ne az ne çok; hiç uyuyamıyor. Ko-
yun saymak, kitap okumak, klasik müzik dinlemek veya ılık 
bir duş almak; hiçbiri kâr etmiyor. Uyku ilacı ise geçici, yan 
etkileri olan ve geri tepebilecek bir çözüm. Böyle uyumaya 
alışmış biri ilaç almayı kestiğinde eskisinden daha da zor 
uyuyor. Yani vücut ilaca bağımlı hale geliyor. Ayrıca uyku 
ilacı, birçoğu ertesi gün de devam eden bir uyku haline ve 
sersemlik duygusuna yol açıyor. Uykusunu alamayan kişi 
günlük hayatta ve çalışma hayatında odaklanma sorunu, 
dikkat ve denge kaybı, unutkanlık -örneğin “kaşık” gibi çok 
basit şeylerin adını unutma-, göz kararması, el titreme-
si gibi sorunlar yaşıyor. Sosyal ilişkilerinde agresif tavırlar 
sergiliyor. Uzun süren uykusuzluk durumlarında ise halü-
sinasyon görmeye ve bayılmaya başlıyor. Uyku problemi, 
hiç uyuyamama şeklinde görüldüğü gibi, kesintisiz kaliteli 
bir uyku uyuyamama şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Zor uy-
kuya dalma, gece sık sık uyanma, sabaha karşı uyanıp bir 
daha uyuyamama gibi problemler de uykusuzluğun başka 
çeşitleri.

İyi uyumak için...

İnsan hayatını bu kadar derinden etkileyen uykusuzluk 
probleminin pek çok nedeni var. Ruhsal problemler ve aşı-
rı çay-kahve tüketimi, düzensiz uyumanın biyolojik saati 
bozması gibi etmenler uykusuzluğu beraberinde getiriyor. 
Uzmanlar çok ileri düzeyde olmayan uykusuzluk problemi-
nin çözümü için küçük ama etkili öneriler sunuyorlar. Eğer 
siz de uykusuzluk çekiyorsanız gündelik hayatınızda yapa-
cağınız birkaç küçük değişiklikle bu problemin üstesinden 
gelebilirsiniz. Hastalık vb. özel bir durumunuz olmadığı 

sürece gündüz uyumayın. Gece ne kadar geç yatarsanız 
yatın, sabah her zamanki saatte kalkmaya özen gösterin. 
Yatak odasını uyku ve cinsel ilişki dışında kullanmayın. Yani 
yatağınızda çalışmayın veya TV izlemeyin. Akşam yemeğin-
de ağır şeyler yemeyin ve yatağa girmeden önceki iki saat 
içinde vücudunuzu zorlayacak egzersizler yapmayın. Eğer 
yatağa girdiğinizde uykunuz yoksa kendinizi zorlamayın. 
Zorlamak uykunuzun daha da kaçmasına neden olabilir. 
Uykunuz yoksa yataktan kalkın ve çok ağır olmayan, zih-
ninizi dinlendirecek bir işle meşgul olun. Örneğin dili hafif, 
kolay anlaşılan bir kitap okuyun veya slow müzik dinleyin. 
Uyku probleminiz bir haftadan uzun süredir devam ediyor-
sa mutlaka bir doktora danışın.

Koyun saymak işe 
yaramıyor mu?

Deliksiz 
bir uyku 
çekmek
için...

Uykusuzluğun nedenleri

Uykusuzluk çekmenizin pek çok nedeni olabilir. Nedeni-
ni tespit etmek ve ortadan kaldırmak uyku sorununuzu 
bir doktora gitmeden, kendi kendinize çözmenize yardım 
edebilir. 

- Sık seyahat edenlerde, ülkeler arasındaki saat farkının 
vücudun biyolojik saatini bozması 
- Vardiyalı çalışanlarda, sık sık vardiya değişikliği
- Aşırı ve rahatsız edici gürültü
- Oda sıcaklığının rahatsız edici düzeyde olması
- Aşırı stres 
- Akut veya kronik rahatsızlıklar
- Uyuşturucu, alkol veya uyarıcı ilaç kullanımı 
- Sık sık yüksek irtifalı yerlerde bulunmak (Uçakla seya-
hat, dağcılık vb.)
- Anksiyete (Endişe, kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali)
- Depresyon 
- Şizofreni 
- Reflü 
- Astım
- Apne (Uykuda nefes alma güçlüğü)
- Yaşlılık
- Gebelik
- Menopoz 
- Kullanılan ilaçların yan etkileri
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İşyerinde stresle başa 

çıkabilirsiniz



alışma hayatı her geçen gün daha da stresli 
hale geliyor. Yetişmesi gereken ama bir türlü 
bitmek bilmeyen işler, kıran kırana rekabet, za-
man sıkıntısı, her gün saatlerimizi geçirdiğimiz 

ofiste fazla mesai, sinir bozucu çalışma arka-
daşları, memnuniyetsiz patronlar... Tanıdık geldi 
değil mi? İş hayatının olmazsa olmazları, stresin 

başlıca kaynakları. Öte yandan makul dozda stre-
sin motive edici etkisi olduğu da bir gerçek. Yani asıl 

önlenmesi gereken stresin kendisi değil, aşırıya kaçtığı du-
rumlar. Yorgunluk, unutkanlık, isteksizlik, konsantrasyon 
problemleri, iştahsızlık, uyku düzensizliği ve depresyon 
gibi belirtileri olan aşırı stres, fiziksel rahatsızlıklara da yol 
açabiliyor. Kısacası sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve 
vaktimizin büyük bölümünü geçirdiğimiz iş ortamını daha 
yaşanılır kılmak için stresle baş etme yöntemlerini bilmemiz 
gerekiyor. İşte bazı ipuçları...

Müzik ruhun gıdası
Çalışırken müzik dinlemek de stresi önlüyor. Özellikle medi-
tasyon için kullanılan dalga, su ve yağmur gibi doğal sesleri 
dinlemek rahat bir çalışma ortamı yaratmak için birebir. Aşırı 
gürültülü ortamlar stres seviyemizi artıracağından müziğin 
dozunu fazla kaçırmamak gerekiyor. Kendinizi çok gergin 
ve sinirli hissettiğiniz anlarda sevdiklerinizle konuşmak da 
strese karşı iyi bir savunma mekanizması. Sevdiklerinizin 
sesini duymak sizi kısa süreliğine olsa da bulunduğunuz 
ortamdan uzaklaştıracak ve iş dışında da bir yaşamınız ol-
duğunu hatırlatacak.

Zamanınızı iyi kullanın
Strese yol açan en önemli etken zaman, daha doğrusu 
zaman sıkıntısı. Zamanınızı yönetmek için liste yapmak iyi 
bir çözüm olabilir. Liste yapmak sadece o gün yapmanız 
gereken işleri sıralamak anlamına gelmiyor. Önceliklerinizi 
belirleyip gereksiz ve ertelenebilecek işleri listeden çıkar-
mak gerekiyor. Yapılacak işler listesine çok fazla madde 
koymamaya dikkat edin; sonu gelmeyen upuzun bir liste 

moral bozucu olacağından yarardan çok zarar getirebilir. İş 
dışında kalan değerli vaktinizi stressiz hatta keyifli şekilde 
geçirmek ve yeni şeyler öğrenmek için bir kursa gidebilir 
veya hobi edinebilirsiniz.

Sosyalleşin
İşiniz ne kadar yoğun olursa olsun gün içinde mutlaka ken-
dinize ait bir zaman aralığı yaratmaya çalışın. Bu kısa molayı 
iş arkadaşlarınızla sohbet etmek, masanızdan kalkıp biraz 
dolaşmak hatta mümkünse dışarı çıkıp hava almak için 
kullanın. Gün boyunca kesintisiz şekilde işe odaklanmak 
stresle mücadele etmeyi zorlaştırır. Dozunda ve zamanında 
yapılan espriler, iş arkadaşlarınızla birlikte eğlenip gülmek, 
birkaç dakikalığına da olsa rahatlayıp tekrar işe odaklanma-
nızı kolaylaştırır. Gülmek strese karşı en iyi korunma yön-
temlerinden biridir çünkü vücuda daha fazla oksijen girme-
sini sağlar ve kan basıncını düşürür. 

İyi uyuyun
Aşırı stres, uyku düzeninizin bozulmasına yol açar. Yeter-
siz ve düzensiz uyku hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı 
tehlikeye sokar. Düzenli uyumak işyerinde kendinizi daha iyi 
hissetmenizi ve işlere daha kolay konsantre olmanızı sağlar. 
Her gün 8 saat uyuyamasanız bile en azından haftason-
ları bu açığı telafi edip bol bol uyuyun. Stresli bir günün 
ardından erken yatıp iyi bir uyku çekmek, ertesi gün işe 
kaldığınız yerden devam etmenizi ve zorluklarla baş etme-
nizi kolaylaştırır. 

Yerinizden kalkmadan mola verin
Stres yönetimi uzmanlarına göre masanızdan kalkmadan 
kısa molalar vermek sakinleşmenize yardımcı olabilir. Na-
sıl mı? Gözlerinizi kapatın, yavaş yavaş ve derin nefes alın. 
Beş dakikalığına da olsa bambaşka bir yerde olduğunuzu 
hayal edin. Masmavi dalgaların usul usul kıyıya vurduğu bir 
kumsal veya yemyeşil bir orman... Dalgaların sesini mi yok-
sa kuşların cıvıltısını mı duymak istediğiniz size kalmış. Yeter 
ki beyninize kısa bir mola imkanı tanıyın. 

Bitmek bilmeyen 
toplantılar, posta 
kutunuzda biriken 
mesajlar, sürekli çalan 
telefon... Tüm bunlar iş 
hayatının bir parçası. 
Tıpkı stres gibi. Gündelik 
hayatımızda stresi en aza 
indirgemek için yapmamız 
gereken şeyler aslında 
oldukça basit; iyi uyumak, 
mola vermek ve bol bol 
gülmek.

İşyerinde stresle başa 

çıkabilirsiniz
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ocuk yapmaya karar verdiğinizde aklı-
nızdaki çocuk profili hiç de böyle değildi, 

değil mi? Sevimli mi sevimli, uysal mı uysal, 
sessiz, söz dinleyen tatlılar tatlısı küçük bir melek 

hayal etmiştiniz. Ama cümlenin sonuna dikkat edin, 
“hayal etmiştiniz”. Hayallerimizin gerçeklerimizle 
ne kadar örtüştüğünü düşündüğünüzde 

şu an içinde bulunduğunuz durum 
sizi çok şaşırtmamış olsa gerek. Ama 

sanırım bu kadarını da beklemiyordunuz. Kun-
dağında mışıl mışıl uyuyan o küçük melek gün 

geçtikçe laf anlamaz, söz dinlemez, inadım inat 
bir keçiye dönüştü. Onunla başetmek için neler yapma-
dınız ki... Ama nafile! Tolerans göstere göstere onun her 
dediğini yapan bir köleye dönüştünüz. Artık ipleri elinize 
almanın zamanı geldi. “Kime çekti bu çocuk?” sorusunu 
sormaktan öte bir şeyler yapmalısınız. İşe, çocuğunuzun 
az da olsa büyüdüğünü görmeye çalışmakla başlayalım, 
ne dersiniz?
Belki farkında değilsiniz ama çocuğunuz gün be gün bü-
yüyor. Dokunuyor, kokluyor, tadıyor, izliyor ve soruyor; her 
gün bu koca dünyayla ilgili yeni şeyler keşfediyor. Gördüğü 
her şeyi merak ediyor. Bu merak onu keşfetmeye, keşfet-
me dürtüsü de başına buyruk davranmaya itiyor. Siz “ha-
yır” diyorsunuz ama o öylesine büyülü bir dünyanın içinde 
ki, itirazlarınız onun istekleri karşısında buhar olup uçuyor. 
Kaygılanmayın, bu hemen her çocuğun geçtiği bir süreç. 
Dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu duruma uç nok-
talarda tepki vermemek. Yani her istediğini yapmakla itiraz 
etmek arasında doğru bir denge kurmak. Çocuğunuz ne 
şımarık olmalı ne de sinik. Bu inat sürecinin onunla aranız-
da bir iletişim problemine dönüşüp dönüşmemesi, elbette 
ki bir ebeveyn olarak size bağlı. Bilmelisiniz ki her çocuk 
biraz inatçıdır. Çocukla çocuk olup onunla inatlaşmak 
yerine bu ruh hali karşısında neler yapmanız gerektiğini 
öğrenmelisiniz. Israrla istediği bir şeyi yapmamak, çocu-
ğunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğu bir şeyi yapamama-
sına ve içe kapanık, zayıf bir insan olmasına; inatlaştığında 
ceza vermekse arsızlaşmasına ve daha da inatçı bir çocuk 
olup istediği için değil, sırf size kızdığı için inat etmesine 
sebep olabilir. Üstelik böylesi bir inat ona tehlikeli şeyler 
de yaptırabilir. Onun bir birey olduğunu kabul edip bu ka-
bul üzerinden yere, zamana, duruma ve olaya göre çeşitli 
davranış şekilleri geliştirebilirsiniz. 

AmACınıZı BElİrlEYİn 
Siz ve o karşı karşıyasınız. O ne istiyor, siz ne istiyorsunuz? 
Amacı belirlemek çözüm yolunu bulmanızı sağlayacak. Bir 
şeyi gerçekten hayalini kurduğu, çok istediği için de istiyor 
olabilir, büyüdüğünü kanıtlamak için de. İkinci neden kula-
ğa saçma gelebilir ama aslında hiç de öyle değil. O, ebe-
veynine, birey olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu bilmek 
sizi rahatlattı mı? Belki biraz ama yine de bu inatçı tavrı sinir 
bozucu. Sakin olun. Çocuğunuzla kim güçlü oyunu oyna-
mayın. Onun, sizin korumanıza ihtiyaç duyan küçük bir 
çocuk olduğunu unutmayın. Siz büyüksünüz, alttan almak 
size düşer ama tümüyle teslim olmadan. Amacınız onun bir 
birey olduğunu gördüğünüzü ancak, tüm yetişkin bireylerin 
her istediğini elde edemeyeceğini bildiğini ve buna göre 
davrandığını ona öğretmek. Bu kolay olmayacak, sabırlı 
davranın. Gerçek yetişkinlerin nasıl davrandığını gerek an-
latarak gerekse kendi hayatınızdan fiili örnekler sergileye-
rek ispatlayabilirsiniz. O inat ederken siz kızgın değil, onun 
istediği şeyi yapamadığınız için üzgün olmalısınız -öyle de-
ğilse bile öyle görünmelisiniz-. Bir konuda tutturduğunda 
tıpkı yetişkin bir insan gibi onu karşınıza oturtup konuşun. 
İsteğini yerine getirmeyi sizin de çok istediğinizi ancak ko-
şulların buna izin vermediğini anlatın. Duygularını paylaştı-
ğınızı bilmek hem sizi bir düşman veya rakip gibi görmesine 
engel olacak hem de yalnız olmadığını bilmenin rahatlığı, 
ulaşamadığı şey yüzünden duyduğu üzüntüyü hafifletecek. 
Bu süreçte sevecen ancak kararlı ve tutarlı olmanız gere-
kiyor. Aynı konuda bir “evet” bir “hayır” derseniz çocuğu-
nuzun size olan güveni sarsılacaktır. Tüm bunlara rağmen 
hala inat ediyorsa sessiz kalın ve tepki vermeyin. Aradan 
biraz zaman geçtikten sonra farklı bir konu açıp ilgisinin 
başka yöne kaymasını sağlayın. Her şeye “hayır” demeyin. 
“Hayır” ve “evet”leriniz mantık ve olabilirlik çerçevesinde 
kalmalı. Her şeye “hayır” demeniz de zamanla inandırıcılı-
ğınızın yok olmasına ve çocuğunuzun, sözlerinize duyduğu 
güvenin kaybolmasına neden olabilir. “Hayır” demek yeri-
ne ona yapabileceğiniz seçenekler sunun. Böylece kararı 
kendisinin verdiğini düşünerek inadından vazgeçecektir.  
Evet o sizin çocuğunuz ama öte yandan da yetişmekte 
olan bir birey. İstek, beğeni, düşünce, duygu ve tepkilerinin 
sizinkinden farklı olması çok normal. Bu bilinç ve farkın-
dalıkla hareket ederek hem çocuğunuzla sulh olabilir hem 
de sizin söylediklerinizi gözardı etmeden kendi kararlarını 
verebilen düzgün bir birey yetiştirebilirsiniz.  

Sözünüzü dinlemiyor hatta ne söylerseniz tersini yapıyor. İstediği şeyler yapılana kadar tutturup sizi 
canınızdan bezdiriyor. Bazen yemek oluyor silahı, bazen de gözyaşı. Öyle inatçı ki çıldırmamak elde 

değil. Sakin olun. “O daha bir çocuk.” Ve her çocuk gibi ona da söz geçirmenin bazı yolları var.
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Roma, Mısır, Pers, 
Bizans ve Osmanlı 
aynı sofrada: 



Bu mutfak, lezzetini binlerce yıllık 
tarihinden; Hitit, Mısır, Roma ve 

Osmanlı gibi zengin medeniyetlerden 
alıyor. Kebaplar, mezeler, tatlılar ve 
şerbetler, bu çokkültürlü dokuyu 
somutlaştırmak istercesine birer 

çeşniye dönüşüp geçmişin tatlarını 
bugüne taşıyor. 

utfaklar bir ülkenin en önemli zengin-
liklerindendir. Kaynağını tarih, kültür, 

coğrafya, sosyal yaşam ve en önemlisi 
insandan alır ve geçmişin lezzetlerini 
insandan insana, toplumdan topluma 

daha da zenginleştirerek, geleceğe taşır. 
İşte Hatay mutfağı da izlerini M.Ö. 1800’lü yıllardan, Akad-
lardan sürmeye başlayabileceğimiz; Hitit, Mısır, Asur, Oğuz 
Türkleri, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinden 
izler taşıyan, 1500-2000 yıl öncesinden, değişmeden gelen 
tariflere sahip oldukça köklü ve zengin bir mutfak. Coğra-
fi konumu sayesinde pek çok medeniyetten izler taşıyan 
Hatay, çevre kültürlerden de oldukça etkilenmiş. Ancak 
yalnızca o kültürlerden bir şeyler almakla kalmamış, aldık-
larını başarıyla harmanlayıp özümsemiş ve kendinden de 
bir şeyler katarak, kendi damak tadına uygun, özgün bir 
mutfak yaratmış. Hatay mutfağı bugün yalnızca Türkiye'de 
değil dünyaca tanınan; tatlıları, ekşileri, etleri, hamurları, 
sarmaları, dolmaları, reçelleri, ekmekleri, peynirleri, çorba-
ları, soğuk ve sıcak yemekleriyle damakta olduğu kadar 
hafızalarda da iz bırakan bir mutfak. En belirgin özelliklerin-
den biriyse ana malzemelerin lezzetini tamamlayan ve hatta 
lezzetinin ortaya çıkmasını sağlayan yardımcı malzemelerin 
çokça kullanılması. Akdeniz mutfağının tüm özelliklerini ba-
rındıran mutfakta, baklagiller ve tahıl hemen her yemekte 
kullanılıyor. Buna karşın zeytinyağı ve tereyağının yanı sıra, 
Orta Asya mutfağının vazgeçilmez öğesi olan et, iç yağı ve 
kuyruk yağı da sık kullanılan malzemelerden. Karışık ciğer, 
kavurma gibi lezzetler Orta Asya mutfağından. 400’ü aşkın 
yerel yemek tarifinden 200’ünün orijininin Hatay’a ait olma-
sı gerçekten çok önemli bir kültürü olduğunu gösteriyor. 
Yüzlerce yıl geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş Osmanlı 
İmparatorluğu’nun mutfağına ait özgün yemek tarifinin dahi 
300 civarında olduğunu düşünürsek bu zenginliği daha iyi 
anlayabiliriz.

ayrılmaz “ikiler” 
Aynı yemeğin daha az veya daha çok malzemeyle yapı-
labildiği bu mutfak, yemeklerin içine konan malzemeye 
göre “zengin” ve “fakir” mutfağı şeklinde bir ayrıma sahip. 
Yani geçmişte halk başka malzemelerle yaparken aynı ye-
mekler burjuva ve aristokratların evinde farklı malzemelerle 
pişiriliyordu. Benzer olan yemeklerin yenilme ve sunulma 
usulleriydi. Bu usuller yüzyıllardan bu yana adeta kanun 
gibi değiştirilmemiş ve bugün de özenle uygulanıyor. Hatay 
mutfağında, hangi yemeğin hangisiyle beraber sunulacağı 
büyük önem taşıyor. Örneğin etli bamyanın yanında mutla-
ka şehriyeli aş, kuyruklu oruğun yanında ise ekşi aşı yeniyor. 
Hatay yöresinde “ikiler” denen ve lezzet ve hazım olarak 
birbirini tamamladığı için bir arada sunulan bu yemekler, 
sağlık açısından incelendiğinde ise karbonhidrat ve prote-
in zincirini tamamlayıcı, zenginleştirici özellikler içeriyor. Bu 
da gösteriyor ki binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan bu 
mutfakta hiçbir şey tesadüfi veya sıradan değil. 
Tüm dünya mutfakları gibi Hatay mutfağı da o bölgenin kül-
türü, sosyal yaşantısı ve insan ilişkileriyle ilgili pek çok ipucu 
veriyor. Sofraya getirilen bu lezzetli yemeklerin adlarında 
gelin-kaynana ve komşuluk ilişkilerinin, ataerkil aile yapısı
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nın izlerini görmek mümkün. Örneğin yörede genç kız-
lar, evlenene kadar annelerinden sıkı bir mutfak eğitimi 
alırlarmış.  Genç kız yetişene kadar yemekleri annesiyle 
birlikte yapar, böylece neyi nasıl yapacağını iyice öğre-
nirmiş. Hatay mutfağındaki analı-kızlı yemeğinin adı işte 
bu ilişkiden geliyormuş. 

yaz-kış binbir çeşiT
Hatay mutfağı tarif açısından olduğu kadar yemeklerde 
kullanılan malzeme açısından da oldukça zengin bir mut-
fak. Yörede yüzyıllardır uygulanagelen pişirme, kurutma 
ve saklama biçimleri; sebze, meyve ve otların mevsimleri 
dışında yemeklerde, mezelerde, tatlılarda  kullanılması-
na imkan veriyor. Reçel, turşu ve salamura gibi saklama 
yöntemlerinin yanı sıra kurutma da Hatay mutfağında sık 
kullanılan bir saklama yöntemi. Buğday, incir, dut, ekşi 
elma, börülce ve bakla, hem mevsiminde tüketilen hem 
de mevsimi dışında tüketmek için kurutulan gıdalar. Pat-
lıcan, bamya, domates, kabak ve biber ise kurutularak 
saklanan sebzelerin başında geliyor. Taze sebze, meyve, 
baklagil ve ot, kurutulduğunda tazesinden farklı bir tat ka-
zandığı için bir besinden iki lezzet çıkarılarak sofralar zen-
ginleştiriliyor.  Yalnızca bu yiyecekler mi, yoğurdu da pişirip 
tuzlayıp kurutuyor ve “tuzlu yoğurt” yapıyor bu yörenin ka-
dınları. Bunca şey kurutularak saklanırken et kurutulma-
dan, kavurma halinde saklanıyor. Et küçük küçük parçalar 
şeklinde doğranarak kuyruk yağıyla kavruluyor ve soğu-
yunca kavanozlara, testilere doldurularak muhafaza edili-
yor. Hatay mutfağında tıpkı Antep mutfağında olduğu gibi 
et çok sık kullanılıyor. Arap kebabı, et şiş, kağıt kebabı, sini 
kebabı gibi kebaplar yörenin en meşhur et yemekleri. 
Kekik ve fesleğen gibi otlar da kurutuluyor bu mutfakta ve 
bu birbirinden güzel yemeklere çeşni olmak için kavanoz-
ları dolduruyor. Yine otlardan yapılan ve yaz ayları boyun-
ca bol bol tüketilen meyan şerbeti ise Hataylıların vazge-
çilmez içeceği. Meze olarak ise babagannuş ve humus 
sofraların vazgeçilmezi. Oruk, dövme (aşşur), semirsek, 
zahter salatası, peynirli irmik helvası, kabak tatlısı, cevizli 
biber, küflü çökelek salatası, turplu tarator, sarmaiçi, yu-
murta öccesi Hatay şehriyle adeta özdeşleşmiş yemekler. 
Bakla ezmesinden öcceye, analı kızlıdan ekşi aşına, taze 
çökelek salatasından mercimek köftesine ve sini balığın-
dan patlıcan kebabına Hatay mutfağı, hangisini seçerse-
niz seçin eşsiz bir lezzet şöleni vaat ediyor. Hatay deyip 
de peynirli künefeden bahsetmeden olur mu hiç. Ama 
bizden söylemesi; peynirli künefeyi gerçekten o lezzette 
Hatay’dan başka hiçbir yerde yiyemezsiniz. 

Peynirli künefe
malzemeler: 750 g tel kadayıf, 200 g tereyağı, 500 g 
tuzsuz peynir

Şurubu için: 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, ya-
rım limon suyu

Hazırlanışı: Tereyağı eritilip tel kadayıfın üzerine dökü-
lür. Kadayıf ufalanır ve yağ yedirilir. Kadayıf ikiye bölü-
nür. Kadayıfın yarısı yağlanmış tepsiye elle bastırarak 
yerleştirilir. Peynir elle ufalanarak tepsideki kadayıfın 
üzerine orantılı bir şekilde serpilir. Üzerine kadayıfın ka-
lanı dökülür ve yine eşit olacak şekilde yayılarak elle 
bastırılır. Ardından tepsi kısık ateşte yanan ocağın üze-
rinde yavaş yavaş çevrile çevrile pişirilir. Altı kızardıktan 
sonra, başka bir tepsi yardımıyla ters yüz edilir ve tek-
rar ocağın üstünde, diğer taraf da kızarıncaya kadar 
pişirilir. Her iki taraf da kızardıktan sonra, önceden ha-
zırlanıp soğutulmuş (oda sıcaklığında) şurup, künefenin 
üzerinde gezdirilerek dökülür ve sıcak servis yapılır. 

Şurubun hazırlanışı: Şeker ve su arada bir karıştırı-
larak kaynayana kadar pişirilir. Kaynadıktan sonra 10 
dakika daha ocakta tutulur. Ocaktan almaya yakın içi-
ne limon suyu eklenir ve soğumaya bırakılır.

sini kebabı
malzemeler: 500 g kıyma, 5-6 diş sarımsak, 1 adet 
soğan, yarım demet maydanoz, 2 çorba kaşığı salça, 
3 su bardağı sıcak su, 1 adet patates, 3 adet sivri bi-
ber, tuz

Hazırlanışı: Soğan, sarımsak ve maydanoz çok ince 
kıyılır veya rondoda çekilir. Kıyma ve tuzla iyice yoğrulur. 
Karışımın içinde sarımsak yoğun bir şekilde yer aldı-
ğından diğer baharatlar isteğe bağlı olarak kullanılabilir. 
Karışım, tepsiye avuç içi yardımıyla bastırılarak yayılır. 
Kolay yayılması için salça suda ezilir ve arada bir eller 
bu suyla ıslatılıp tepsiye bastırılır. Patates halka halka, 
biberler ise ikiye kesilerek kızartılır. Hepsi kıymanın üs-
tüne dizilir. İstenirse en üste halka şeklinde domates de 
konulabilir. Hazırlanan salçalı su, tepsinin üzerinde gez-
dirilir. 200 derecede 20-25 dakika, suyunu çok çekme-
sine izin verilmeden pişirilir. Sıcak servis yapılır.
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