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Meslekte yar›m as›r

KED‹ SANDI⁄I
ME⁄ER KARMIfi

Celal Çiçek, ‹stanbul’a üniver-
site okumak için geldi¤inde Kad›r-
ga Ö¤renci Yurdu’nda bir yer bula-
bildi. Mevsimin çok so¤uk günle-
riydi ve yurtta sobalar yanm›yordu.
Bir sabah uyand›¤›nda ayakucunda
beyaz büyük bir kedinin yatt›¤›n›
sand›. Aya¤›yla iteledi¤i halde be-
yaz kitle k›p›rdamam›flt›... fiaflk›n-
l›kla yataktan do¤ruldu! Fakat bir-
den tavandan kiremitleri gördü¤ü-
nü fark etti. Tavan tahtalar› ba-
k›ms›zl›ktan yerlerinden sarkm›fl,
kiremitlerin aras›ndan gökyüzü gö-
rülüyordu. O gece kar ya¤m›fl ve
kiremitlerin aras›ndan düflen kar
taneleri yata¤›n›n ayakucunda bir
küme olmufltu. Bir süre sonra
‹TÜ’nün Gümüflsuyu’ndaki kendi
ö¤renci yurdunda yer buldu. Güli-
zar Han›m her ders y›l› bafl›nda
bin lira harçl›k veriyordu. Yemek
ihtiyac›n› ise K›z›lay’›n yard›m fifl-
lerinden ve daha sonra da görev al-
d›¤› ‹TÜ Ö¤renci Yurdu Aflevi Ko-
mitesi’nden ücretsiz karfl›l›yordu.

Ç‹ÇEK ‘GAYE’S‹NE
NASIL ULAfiTI

Celal Çiçek kendi tersanesini
kurma fikrinin nas›l ortay› ç›kt›-
¤›n› flöyle anlat›yor: “1960 y›l›
sonunda Denizcilik Bankas› ara-
c›l›¤›yla özel sektöre kulland›r›l-
mak üzere Gemi ‹nfla ve Sat›nal-
ma Fonu-G‹SAT oluflturuldu. Bu
kredi do¤rultusunda reeskont
kredileri de ifllenmeye bafllanm›fl-
t›. 1969 bafllar›nda özel sektörde
gemi infla sanayicili¤ine geçme
zaman›n›n geldi¤ine inand›m. Bu
düflüncemi Gölcük ve Taflk›zak
askeri tersanelerindeki mühendis
arkadafllar›mla da sohbet s›ra-
s›nda tart›fl›yorduk. Deniz Kuv-
vetleri’nden Amerika’da ö¤renim
görmüfl mühendis arkadafllar›m
o büyük k›ta ülkesinden örnekler
veriyor, beni cesaretlendiriyor-
lard›. Böylece k›sa ad› ‘GAYE’
olan Gemicilik Armatörlük Ya-
p›m Endüstrisi ad›n› verdi¤im ilk
flirketimi emekli bahriyeli mü-
hendis birkaç arkadafl›mla birlik-
te kurdum. Yerimiz Haliç Ba-
lat’ta Bulgar Kilisesi’nin yan›n-
daki küçük bir arsayd›.” 

MERKEZ HAL‹Ç’TEN
TUZLA’YA KAYIYOR 

1970’lerin bafl›nda özel sek-
tör tersanelerinde infla edilen
gemilerle yenilenen Türk deniz
ticaret filosu, Yunanl› armatör-
lerin elinden Akdeniz pazar›n›
almaya bafllam›flt›. Varl›klar›n›
ipotek ederek ve borçlanarak
gemi infla ettiren Türk armatör-
leri “disiplinli ve dürüst” çal›fl-
malar› sayesinde Akdeniz’i bir
Türk Gölü haline getiriyorlard›.
1979 y›l›nda Tuzla’da tahsis
edilen parsellere tafl›nma baflla-
m›flt›. Celal Çiçek’e ait Deniz
Endüstrisi Afi-Çiçek Gemi ‹nfla
Tersanesi ile di¤er dokuz tersane
Haliç’ten Tuzla’ya geldi. Bu ta-
fl›nmadan sonra uzun y›llar sü-
rüncemede kalan mevzuat en-
gelleriyle dolu bir yolculukta
hep mülkiyet sorunlar›yla karfl›-
lafl›ld›. Tüm bu s›k›nt›lara ra¤-
men, 1980-1985 aras›nda
110’a yak›n gemi infla edildi.
Deniz Endüstrisi Afi-Çiçek Ge-
mi ‹nfla Tersanesi’nde dört y›lda
dört gemi infla edilerek sahiple-
rine teslim edilmiflti. 

Yaflant›m gemi 
infla sanayiinin
temellerini atmak
u¤runa hep
zorluklarla geçti

Tan›d›¤›mda Haliç Fener’de, darac›k
bir sahil fleridinde Çiçek Tersanesi’yle
mücadele veriyordu.

Gemi infla sanayiinin siparifl ala-
bilmesi için armatörlere kredi hakk›
verildi¤i y›llarda ise Tuzla’ya tafl›d›¤›
tersanesinde nice seneler sab›rla
umudunu korudu, direndi. Gemi in-
fla edemese de soyad› gibi, tersanesi-
ni çiçek park›na döndürdü. Kendisini
ziyarete gelenlere çelebi tavr›yla,
“Gemi infla edemiyoruz ama biz de
çiçeklerle süsleyerek umutlar›m›z›n
renklerini hayal ediyoruz” diyordu.

‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Üyesi
ve Gemi ‹nfla Sanayicileri Birli¤i (G‹S-
B‹R) Yönetim Kurulu Üyesi olarak mes-
leki yaflam›n› sürdüren Makine ve Gemi
‹nfla Yüksek Mühendisi Celal Çiçek’e
Aral›k 2009’da yap›lan bir törende, Ulafl-
t›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, meslekte
50 y›ll›k ömrünün ödülünü takdim etti.

Ankara’da bir kamu bankas›nda çal›-
flan Mehmet Çiçek ile Müzeyyen Ha-
n›m’›n üç erkek çocu¤unun ilki olarak
10 Ocak 1935’te dünyaya gelen Celal
Çiçek’in çocukluk y›llar› II. Dünya Har-
bi’nin yoklukla yüklü y›llar›nda s›k›nt›-
larla geçti. Lise y›llar›nda, kamuda mü-
hendis istihdam›n› teflvik için yüksek tu-
tulan ücretlere özenerek mühendis ol-
may› akl›na yerlefltirdi ve 1954 y›l›nda
Ankara Gazi Lisesi’nden pekiyi derecey-
le mezun olduktan sonra ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi imtihanlar›na girmek
üzere ‹stanbul’a geldi. O güne kadar
Ankara’dan d›flar› ç›kmam›flt›. Makine
mühendisli¤i fakültesine girdi. 

Fakültede ö¤renim üçüncü s›n›ftan

itibaren genel makine, gemi infla ve
uçak mühendisli¤i gibi farkl› bölüm-
lere ayr›l›yordu. Bunlar›n içinde bir
tek gemi infla bölümüne makine mü-
hendisli¤i unvan› verilmemekteydi.
Oysa fakültede ö¤renime bafllarken
hedefi makine mühendisi olmak ve
Ankara’ya dönmekti. Ailesi, arkadafl
çevresi, tasarlad›¤› ifl imkânlar› hep
Ankara’dayd›. S›navlar›n sonucunda
puan› gemi infla bölümünde okuma-
ya yetince üzüldü. ‹stanbul’da kalmak
ve Denizcilik Bankas› tersanelerinde
çal›flmak istemiyordu.

Hakk›n› aramay› bildi
Fakültenin kap›s›n› afl›nd›rarak

Ord. Prof. Ata Nutku, Prof. Teoman
Özalp, Prof. Kemal Kafal› gibi hocas›
ö¤retim üyelerinin peflinden koflarak
“makine mühendisi” unvan›n› elde et-
meye çal›flt›.

Celal Çiçek meslek yaflam› ad›na son
derece yaflamsal olan bu çabas›n› flöyle
anlat›yordu: “Gemi infla bölümünün di-
¤er fakülte bölümlerinin aksine makine
mühendisi unvan›n› kullanmamas›n› içi-
me sindiremiyordum. Fark derslerini ve-
rerek bu unvan› elde etmek karar›nday-
d›m. Ama bunu nas›l baflaracakt›m!

Yorulmaks›z›n hakl› oldu¤uma inan-
d›¤›m savunmam› bir mücadele gibi
sürdürdüm. O s›rada fark dersleri içinde
yer alan tak›m tezgâhlar› dersinin ö¤re-
tim üyesi ile tart›flmaya giriflince bana
vize vermedi. Bu ders yüzünden bir se-
ne daha okumak zorunda kald›m. So-
nuçta, ‹TÜ Senatosu, gemi infla ö¤renci-
lerinin fark derslerini vererek makine
mühendisi olabilmelerine imkân tan›yan
bir karar› onaylad›. 1959’da mezun ol-
mama ra¤men gemi infla mühendisli¤i
diplomam› alamam›flken, 1960 y›l› flubat
ay›nda makine ve gemi infla mühendisi
unvan›na sahip olarak mezun oldum.
Böylece diplomama büyük hayallerle
bekledi¤im ‘Makine ve Gemi ‹nfla Mü-

hendisi’ unvan›m yaz›ld›. Bu kez maki-
ne ve gemi infla mühendisi Celal Çiçek
olarak Ankara’ya dönüyordum.” 

Celal Çiçek, Ankara’da ‹ller Banka-
s›’n›n Enerji Dairesi’nde geçici olarak
göreve bafllar. Çiçek, 1961 y›l›nda aske-
re gider, bir yandan da Ankara’dan s›-
k›lm›fl, içindeki ‹stanbul aflk›n› fark et-
meye bafllam›flt›r. 1963 y›l›nda Celal Çi-
çek’in askerlik görevinin tamamlanma-
s›na yak›n K›br›s’ta Türklere karfl› bask›
ve zulüm sald›r›lar› derin yaralar aç›yor-
du. Çiçek’in askerlik yapt›¤› Gölcük’te
de hareketli günler yaflan›yordu. Deniz
Kuvvetleri’nin sahip oldu¤u savafl ge-
mileri gibi yard›mc› gemiler de Ameri-
ka yard›m›yla al›nm›fl gemilerden olufl-
maktayd›. Bu gemilerin y›ll›k bak›mlar›
yine Amerika’daki tersanelerde yap›l-
maktayd›. K›br›s olaylar› s›ras›nda ABD
Baflkan› Lyndon Johnson’un Türkiye’ye
hakarete varan mektubu, Türk kamu-
oyunda müthifl bir tepki yaratm›flt›. Ba-
s›n konuya büyük ilgi gösterdi ve Milli-
yet gazetesinde bafllat›lan “Kendi Ge-
mini Kendi Yap”, “Millet Yapar”  kam-
panyas›yla harekete geçildi.

O y›llarda baflbakan olan ‹smet
‹nönü a¤›rl›¤›n› koydu ve Deniz Kuv-
vetleri harekete geçti. Gölcük Tersane
Komutan› fierif Oskay’›n komutas›nda-
ki genç mühendis subaylar da “Türki-
ye kendi gemisini yapmal›” düflünce-
siyle çal›flmalar›na bafllad›lar.

‹lk ç›karma gemisi
1963 y›l›nda Gölcük Askeri Terane-

si’nde ilk kez “Yeni Gemi ‹nfla Baflmü-
hendisli¤i” kuruldu. ‹çlerinde Celal Çi-
çek’in de yer ald›¤› bir grup asker Di-
zayn Baflmühendisli¤i’nde görevlendiril-
di. Gölcük Askeri Tersanesi Komutan›
Amiral fierif Oskay, Celal Çiçek’e asker-
lik sonras› sivil mühendis olarak Göl-
cük’te kalmas›n› teklif etti. Celal Çiçek
mutlu oldu¤u Gölcük Tersanesi Yeni
Gemi ‹nfla Baflmühendisli¤i’nde tekne

montaj flefi olarak ç›karma gemilerinin
inflas›nda görev ald›. Celal Çiçek o he-
yecanlarla yüklü dönemi flöyle anlatt›:
“Deniz Kuvvetleri’ndeki tersane faaliyet-
leri, özel sektörde de gemi infla düflün-
cesini canland›rm›flt›. Özel sektörün
kendi gemilerini, tankerlerini yaparak,
yabanc› gemilere muhtaç kalmamas›
fikri bir strateji olarak benimsenir ol-
mufltu. Denizcilik sektörü plan çal›flma-
lar›na önce Deniz Kuvvetlerimiz ad›na,
sonra da Gemi Mühendisleri Odas› tem-
silcisi olarak kat›ld›m. Gemi infla sanayii
birinci derece önem tafl›yan ve teflvik
edilen sektör olarak ilan edilmekle bir-
likte, Haliç ve ‹stanbul Bo¤az›’ndaki bir
iki yer d›fl›nda gemi üretimi yapacak
tahsisli alan yoktu.

1964’te Gemi Mühendisleri Odas›
yönetiminde görev ald›m. Böylece
Türkiye’nin sahilleri boyunca tespit
edilecek alanlarda tersaneler kurulma-
s› mücadelemiz bafllad›. Bu sürede
‹TÜ’deki gemi infla bölümü ö¤retim
üyeleri de bize destek verdiler.

O y›llarda gemi infla sanayiinde
özel sektör yok denecek kadar kü-
çüktü. Haliç’te 6-7 tane küçük tersane
ile mavnalar›n kalafat yap›ld›¤› birta-
k›m çekek yerleri vard›.” Celal Çiçek,
1969 y›l›na kadar askeri tersanelerdeki
görevine devam etti. O dönemde ge-
mi inflas›na bafllamalar›n›n çok sanc›l›
oldu¤unu görüyordu. Zira gemilerin
bak›m onar›mlar› için ABD’ye götürül-
mesi al›flkanl›¤›, Amerika’n›n persone-
le sa¤lad›¤› cazip imkânlar nedeniyle
büyük tercih nedeniydi. Türkiye’de
gemi inflaat›na giriflmek fikri birçok
kifliyi rahats›z etmekteydi ve birtak›m
yurtd›fl› gezilerden mahrum kalacakla-
r› endiflesiyle Türkiye’de gemi yap›m›-
na isteksiz yaklafl›lmaktayd›. Her fleye
ra¤men, Gölcük Askeri Tersanesi mo-
dern gemi inflas›n›n öncüsü oldu.

Celal Çiçek, “1961 y›l›nda Gölcük ve
Taflk›zak Askeri Tersaneleri’nde yedek
subay mühendis olarak bafllad›¤›m ve
1969’a kadar süren görev dönemini sev-
giyle, mutlulukla an›yorum. Bütün bilgi
birikimimi, gemi infla mühendisli¤i mes-
lek sevgisini ve heyecan›n›, Deniz Kuv-
vetlerimizdeki mühendislik y›llar›mda

kazand›m. Üniversiteye bafllarken maki-
ne mühendisi olay›m diye çabalarken,
kendimi tamamen gemi infla etmek gibi
çok heyecan veren bir mücadelenin
içinde bulmufltum” diyor.

1969 y›l›nda k›sa ad› “GAYE” olan
Gemicilik Armatörlük Yap›m Endüstrisi
adl› ilk flirketini emekli bahriyeli mü-
hendis birkaç arkadafl›yla birlikte kurar.
Haliç Balat’ta Bulgar Kilisesi’nin yan›nda
kiralanan küçük bir sahil arsas›nda yer
alan “GAYE” önce bin tonluk Gaye 1
adl› tanker projesinin yap›m›n› gerçek-
lefltirir. fiirket bu sayede akaryak›t tafl›-
mac›l›¤›na bafllar. Daha sonra üç bin to-
na kadar gemiler üretilir. Bir süre sonra
emekli mühendis askeri ortaklar baflka
baflka firmalarda görev al›nca flirket he-
yecan›n› kaybetmeye bafllar. 

Celal Çiçek, sonraki süreci flöyle an-
lat›yor: “1971’de Deniz Endüstrisi Afi’yi
kurdum. Bu kez Haliç’te Musevi Hasta-
nesi yan›ndaki bir arsada gemi yap›m›-
na devam ettim. 1969 y›l›nda Tuzla Ay-
d›nl› Koyu’nun gemi infla sanayiine tah-
sisine iliflkin bir kararname yay›mland›.
Bu kararname ile altyap› tesislerinin Ba-
y›nd›rl›k Bakanl›¤›’nca tamamlanmas›n-
dan sonra bölgenin giriflimcilere teslim
edilmesi öngörülüyordu. Fakat o dö-
nemde Türkiye’de esen siyaset rüzgâr-
lar› özel sektörü k›nayan ve her türlü ti-
cari ve sanayi faaliyetin devlet eliyle ya-
p›lmas›n› öngören bir yaklafl›m içersin-
deydi. Gemi Mühendisleri Odas›’nda
‘özel sektörcü’ ve ‘Tuzlac›’ diye elefltiril-
meye baflland›m. Her fleye ra¤men
inand›¤›m yoldan dönmedim ve özel
gemi infla sektörünün geliflimi do¤rultu-
sunda baflka bir sivil toplum örgütü
kurman›n gerekti¤ini görerek bu konu-
yu sektörümüzün duayenlerinden R›fk›
Özbaflarel’e ve birkaç mühendis arka-
dafl›ma açt›m. Bu konu üzerinde defa-
larca görüfltük, de¤erlendirmeler yapt›k
ve herkes ikna oldu¤undan 1971’de
Gemi ‹nfla Sanayicileri Birli¤i’ni resmen
yaflama geçirdik. 1977 y›l›nda da bafl-
kan oldum. Haliç’te yol ile sahil aras›n-
da s›k›flm›fl olan tersanelerin ve çekek
yerlerinin meydana getirdi¤i sektörün
Tuzla’ya tafl›nmas› ve geliflimi mücade-
lesini bu çat› alt›nda bafllatt›k.” 

Yaflam›n›n 50 y›l›n› Türkiye’nin gemi infla sanayiine adayan Celal Çiçek, yal-
n›zca üretimin içinde de¤il, ayn› zamanda mesle¤iyle ilgili birçok örgütün için-
de de aktif görevler alarak sektörün sorunlar›n›n çözülmesine önayak oldu.

Meslekte 50. Y›l Ödülü töreni sonras›nda: (Soldan sa¤a) Sebahat Kaptano¤lu Çiçek,

Makine Gemi ‹nfla Y. Müh. Celal Çiçek, Nebahat Çiçek ve Mehmet Berke Çiçek.

oondes@referansgazetesi.com

OSMAN ÖNDEfi

Gemi Mühendisleri Odas›’n›n kuruluflu-
nun 55. Y›l› Titanic Business Hotel’de tö-
renlerle kutlanm›flt›. Bir meslek yazar› kim-
li¤iyle davetli olarak kat›lmaktan onur duy-
dum. O gece meslekte 50 y›l›n› idrak eden
üç mühendise ödülünü Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m takdim etti. 

Makine ve gemi infla mühendisi unva-
n›yla Celal Çiçek o gece efli Nebahat Çiçek,
o¤lu Y. Müh. Mehmet Berke Çiçek ve efli
Sebahat Kaptano¤lu Çiçek ile beraberdiler.
K›z› Gaye Çiçek Bilimli ve efli Emre Bilimli
yurtd›fl›nda olduklar›ndan o geceye kat›la-
mad›lar. Celal Çiçek’le sonraki günlerde
yapt›¤›m›z söyleflide, 1984’ten sonra yafla-
nan olaylar› da an›lar›na ilave etti. fiöyle di-
yordu: “1984’ten sonra armatörlerin yurtd›-

fl›ndan ikinci el gemi sat›n alarak filolar›n›
büyütme çabalar› ve gemi ithalat›nda ser-
bestleflme politikalar› Türk gemi infla sana-
yiini büyük bir darbo¤aza sürükledi. Hatta
dönemin ilgili bakan› Prof. Dr. Ekrem Pak-
demirli, ‘Armatörlü¤ün ithal edilecek ikinci
el gemilerde daha iyi ö¤renilece¤ini’ savu-
nuyordu. Onun bu çok yanl›fl sözleriyle
Türk gemi infla sanayii derin yaralar ald›.
Daha sonraki y›llarda ‘Kendi ayaklar› üze-
rinde durmak’ mücadelesi veren Türk gemi
infla sanayii bugünkü noktaya böylesine de-
rin mücadelelerden sonra ulaflabildi.

Bana gelince; Çiçek Gemi ‹nfla Ter-
sanesi ile elli y›la varan mesleki ömrü-
me nice u¤rafllar› ekledim. Bu y›llar bo-
yunca k›rk kadar gemiyi infla edip de-

nizlere gönderdik. Di¤er meslektaflla-
r›mdan baz›lar›na kendi imzam›n bu-
lundu¤u gemi dizaynlar›n› verdim. Ge-
mi Mühendisleri Odas›, Gemi ‹nfla Sa-
nayicileri Birli¤i gibi meslek örgütleri
içinde faal görevler ald›m, sorumluluk-
lar üstlendim. 1998’den bu yana ‹stan-
bul Sanayi Odas›’nda oluflturulan Deniz
Tafl›tlar› Sanayisi Meslek Komitesi’nde
sektörün temsilcisi olarak yer al›yorum.

Yaflant›m, mesle¤imin zorluklar›n› afl-
mak ve Türkiye’de gemi infla sanayiinin
temellerini atmak u¤runa hep zorluklarla
geçti. Biz 750’yi aflk›n çal›flan›m›zla De-
niz Endüstrisi Afi olarak Türk gemi infla
sanayiinin ve ülkemizin bir sanayi kuru-
luflu olmaktan onur duyuyoruz.”


