İnşaat Mühendisliği
Hizmetinde

40
50
60

yıl

2021

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası
Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara
Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88
E-posta: imo@imo.org.tr - www.imo.org.tr

Oda Yayın No: İMO/22/05

Baskı Tarihi: 12 Nisan 2022
ISBN: 978-605-01-1512-3

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçekapı Mah. 2744 Cad. No: 6 Şaşmaz - Etimesgut / Ankara
Matbaa Sertifika No: 46753

Sunuş
İnşaat mühendisliği mesleğinin uzun ve zorlu yollarını aşarak bir ömür meslek
alanımızda hizmet veren üyelerimiz için hazırladığımız “İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40, 50, 60 Yıl” albümünü sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Albüm incelendiğinde görülecektir ki üniversiteyi 1961 yılında bitiren meslektaşlarımız 60, 1971 yılında bitirenler 50, 1981 yılında bitirenler ise 40 yıllık meslek
hayatları boyunca; köprüler, yollar, konutlar, hastaneler, okullar, barajlar, santraller ve daha nice alt ve üst yapılarını inşa ederek baştan sona bir ülkenin imarında kilit rol oynamışlardır. Şantiyelerin zorlu koşullarına göğüs gerenler, proje
masalarında gece gündüz demeden dirsek çürütenler, sevdiklerinden, ailelerinden
günlerce, aylarca hatta belki yıllarca hasret kalanlar geride muazzam bir miras
bırakmışlardır. Bu mirası yaratan, binlerce meslektaşımızın oluşturduğu kolektif
emek, bir yanda ülke insanının hizmetine sunulmak üzere sayısız yapılar ortaya
koymuş, diğer yanda da Türkiye’de inşaat mühendisliği meslek alanının bugünlere ulaşmasını sağlamıştır. Mesleklerini icra ederlerken karşılaştıkları zorluklar,
eksiklikler ve yoksunluklarla mücadele ederek üstlendikleri sorumlulukları her koşulda yerine getiren mesleğimizin ustaları doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkenin karış karış her noktasında imzalarını taşıyan eserler bırakmıştır.
Üretimleri sınırlarımızı aşmış, yurt dışında ortaya koydukları yüzlerce mühendislik yapısıyla tüm insanlığa hizmet etmişlerdir.
Mesleki ilkelere bağlı kalarak, onuruyla, bin bir türlü zorlukla mücadele ederek
mesleğini icra edenlere, toplum yararını el üstünde tutanlara ne kadar teşekkür
etsek azdır. Aslında onlara bir ülkenin teşekkür borcu vardır, desek yerinde olur.
Odamız, medeniyetimizi var eden inşaat mühendislerinin yola başladıkları günden meslekte on yılları devirerek bugünlere nasıl geldiklerini daha da görünür
kılmayı üyelerimize karşı bir sorumluluk olarak görmektedir. Hiç şüphesiz genç
nesiller için derslerle dolu bir tarihtir söz konusu olan. Bu albümle; ömrünü inşaat mühendisliğine adayanların yalnızca kısa öykülerini anlatmıyor, aynı zamanda
ortaya koydukları mesleki birikimi gelecek kuşaklar için düşülen bir not olarak
kaydetmiş oluyoruz.
Sizlere mesleğimiz adına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu ve uzun
bir yaşam diliyoruz.
Saygılarımızla.
İnşaat Mühendisleri Odası
48. Dönem Yönetim Kurulu

İnşaat Mühendisliği
Hizmetinde

40
yıl

1981-2021

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1981-2021)

Güller Çiğdem Akar Üğdül
1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1981 yılında İstanbul
DMMA Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1983
yıllarında özel bir şirkette betonarme, çok katlı inşaat işlerinde mühendislik ve şeflik yaptı. 1985-2001 yıllarında
kesin hesap, ihale ve yapı denetim işlerinde mühendis, şef,
müdür ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Kamu bilirkişi yetkisi aldı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Hüsnü Akbal
1957 yılında Antalya-Elmalı’da doğdu. 1981 yılında İDMMA Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1986 yıllarında özel bir
şirkette saha mühendisi olarak görev yaptı. 1986 yılında
özel bir firmada grup şefliği yaptı. 1986-1988 yıllarında
saha şefi olarak çalıştı. 1988’den bu yana özel bir şirkette
yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evlidir.

Emine Handan Akcan
1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1981 yılında Sakarya
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-2006 yılları arasında Adapazarı Belediyesinde görev yaptı. Evli ve iki çocuk
annesidir.

Eşref Suat Akgün
1959 Ankara-Polatlı’da doğdu. 1981 yılında İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra yurt içi ve yurt dışı projelerde mühendis, saha mühendisi, şantiye şefi, kısım şefi,
proje yöneticisi, inşaat koordinatörü ve proje müdürü
olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Tarık Akın
1958 yılında Tarsus’ta doğdu. 1981 yılında Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1982-1983 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1982-1988 yılları arasında çeşitli özel şirketlerde saha
mühendisi, taşeron inşaat mühendisi ve proje müdürü
olarak çalıştı. 1988-1989 yılları arasında ortağı olduğu
firmada sulama yapıları inşaatı, taş istinat duvarları
ve okul inşaatını tamamladı. 1989-1994 yılları arasında
çeşitli özel firmalarda kontrol mühendisi, kontrol şefi ve
bölge müdürü olarak görev yaptı. 1994-1996 yıllarında Antalya Askeri Havaalanı
Pist Onarımı ve USA Tanker Uçak için Apron genişletilmesi inşaatı, enerji santrali
binası ve havai hat dağıtımı işleri, askeri personel villaları renovasyon işleri, İncirlik askeri üssü gibi işlerde şantiye şefliği yaptı. 2016-2018 yılları arasında özel
bir şirkette proje müdürü olarak çalıştı. 2021 yılından bu yana özel bir şirkette
şantiye şefliği görevini yürütmektedir. Evlidir.

Yasemin Akın
1959 yılında İzmir’de doğdu. 1981 yılında Ege Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985-1990
yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev
yaptı. 2010 yılına kadar Manisa ve Uşak’ta serbest inşaat
mühendisi olarak hizmet verdi. Halen bir yapı denetim
firmasında mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve
iki çocuk annesidir.

Fazlı Akkoca
1955 yılında Ankara-Cebeci’de doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1982-1987 yılları arasında Çanakkale Boğaz Komutanlığı inşaat kısım amirliğinde kontrol
mühendisliği yaptı. Evlidir.
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Halil Hikmet Akoğlanoğlu
1953 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1980-1985 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat
Emlak Dairesinde, planlanan yatırımların aylık raporlar
istemek suretiyle izlenmesi görevini mühendis olarak yaptı. 1986-1998 yılları arasında çeşitli inşaat firmalarında
şantiye şefi, inşaat mühendisi ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1998-2003 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Merkez Yapım
Şubesinde mühendis olarak çalıştı. 2003-2011 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Eğitime Fiziksel Katkı Şubesinde şube
müdürü olarak çalıştı. Evlidir. Emeklidir.

Osman Aksoy
1981 yılında AİTİA Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan
sonra Ankara İçme suyu projesi olan Çamlıdere Baraj Kınık Tünellerinde çalışmaya başladı. 1982-83 döneminde
askerlik görevini tamamladı. Askerlik sonrası 1984 yılına kadar aynı projede çalıştı. 1985-1987 yılları arasında
İzmir Büyük Kanal Projesi olan Bayraklı-Karşıyaka arasında İnşaatı yapılan (4660 m) tünel inşaatında çalıştı.
Projede kazı işleri tamamlandıktan sonra 1987-1993 tarihleri arasında İzmir içme suyu projesi tahtalı barajı inşaatında çalıştı. Bu projede Baraj temelinin derin alüvyon tabakası üzerine oturtulması, Freizer methodu ile iki sıra halinde 38 000 m2 geçirimsizlik perdesi (Sulary-Trench) yapılması
uygulamalarında yer aldı. 1993-2005 yılları arasında özel bir firma bünyesinde
şantiye şefi olarak çalıştı. 2006 yılında, özel bir şirket bünyesinde, enerji yatırımlarının fizibilite, keşif çalışmalarında bulundu. Baraj ve HES projesinde, yüklenici
proje müdürü olarak görev yaptı. 2009’da 16 yıl çalıştığı özel şirkete geri dönmüştür. Proje müdürü olarak, betonarme regülatör gövdesi, 2600 metre tünel,
2200 metre CTP boru, 590 metre depolama havuzu, 2460 metre cebri boru ile 389
metre düşü sağlayarak, 15,7 MW kurulu gücü olan projeyi 36 ayda tamamladı.
Evli ve iki çocuk babasıdır. Emeklidir.

Hükmü Aktürk
1956 yılında Bayburt’ta doğdu. 1981 yılında İDMM Akademisinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini
tamamladı. 1981-1997 yılları arasında çeşitli özel firmalar bünyesinde proje mühendisi, kontrol mühendisi, şantiye şefi, inşaat müdürü, kesin hesap mühendisi olarak
görev yaptı. 1997-2012 yıllarında kendi şirketinde şirket
müdürü olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Cemal Alkan
1957 yılında Uşak’ta doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini Erzurum’da
tamamladı. Tüm meslek hayatı boyunca sahibi olduğu
firmalarda mesleki çalışmalarını sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Alpan
1955 yılında İskenderun’da doğdu. 1981 yılında Adana
İTİA MBF’den mezun oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1983-2013 yıllarında çeşitli özel
firmalar bünyesinde şantiye şefi, şantiye şef yardımcısı,
hakkediş ve planlama mühendisi ve proje müdürü olarak
görev yaptı. 2015 yılından bu yana sahibi olduğu inşaat
firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.

Ozman Altınsoy
1959 yılında Trabzon-Çaykara’da doğdu. 1981 yılında
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra
İstanbul’da askerlik hizmetini tamamladı. 1984 yılında
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünde göreve başladı. 34 yıl proje yapımı, tatbikat ve şube
müdürü vekilliği görevinde bulundu. 2015 yılında emekli
oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Nihat Altuğ
1959 yılında Burdur’da doğdu. 1981 yılında Adana İTİA
Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1985-1988 yıllarında
kooperatif birliğinde kontrol mühendisi, 1988-2021 yıllarında proje ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
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Mehmet Argün
1951 yılında Denizli’de doğdu. 1981 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan
sonra askerlik hizmetini tamamladı. SSK Emlak İnşaat Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak görev yaptı.
1986-1994 yılları arasında özel bir firmada çalıştı. Halen
kendisine ait firmalarda proje ve müteahhitlik işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Arıs
1959 yılında Adana’da doğdu. 1981 yılında Çukurova
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1982-1983
yıllarında İzmir İnşaat NATO dairesinde kontrol mühendisliği yaptı. 1984-1985 yıllarında Devlet Planlama
Teşkilatında geçici görevle teşvik daire başkanlığı yaptı.
1986-1988 yıllarında KGM bünyesinde çalıştı. 1989-1991
yıllarında özel bir firma bünyesinde viyadük inşaatı şantiye şefi olarak görev yaptı. 1991-2003 yıllarında aynı firma bünyesinde çeşitli illerde geoteknik mühendis, viyadük ve köprü kontrol mühendisi, kalite kontrol şefi olarak çalıştı. 2003 yılından
bu yana yapım kontrol başmühendisi ve proje müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir.

Ali Arslan
1954 yılında Erzincan-Çayırlı’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1983 yıllarında askerlik hizmetini
tamamladı. 1983-2006 yıllarında özel bir şirket bünyesinde proje müdürü olarak görev yaptı. 2006 yılından bu
yana özel bir inşaat firmasında genel müdür olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.

Nazim Avcı
1959 yılında Malatya-Doğanşehir’de doğdu. 1981 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık
Bakanlığı bünyesinde mühendis, şube müdürü, genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Evlidir. 2014 yılında emekli
olduktan bu yana özel bir firmada genel müdür yardımcısı olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Ekrem Aydın
1956 yılında Artvin-Borçka’da doğdu. 1981 yılında Denizli Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Van’da askerlik
hizmetini tamamladı. 1993 yılına kadar İller Bankasının
Van ve Konya Bölge Müdürlüklerinde şube müdürü, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak görev yaptı.
Daha sonra Genel Müdürlüğe geçerek daire başkanı ve
müfettiş olarak çalıştı. 2011 yılında müfettişlikten emekli
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şevki Aydın
1952 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1984
yılında saha mühendisi, 1989 yılında kontrol mühendisi,
2005-2007 yıllarında iki okul inşaatında şantiye şefi ve
şantiye müdürü olarak görev yaptı. Evlidir.

Necla Aydıntürk
1957 yılında Tekirdağ-Saray’da doğdu. 1981 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1983-2005 yılları
arasında çeşitli özel şirketler bünyesinde teknik müdür,
şantiye müdürü teknik pazarlama müdürü olarak görev
yaptı. 2005-2015 yıllarında kurucu ortağı olduğu şirketinde yapı denetçiliği yaptı. 2015 yılında emekli oldu.

Vahap Aykul
1956 yılında Ankara-Nallıhan’da doğdu. 1981 yılında
İDMMA (Yıldız) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 19831985 yıllarında özel bir firmada proje mühendisi olarak
çalıştı. 1985-1988 yıllarında müteahhitlik yaptı. 19881993 yıllarında özel bir firmada kontrol mühendisliği
yaptı. 1993-1994 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde kontrol mühendisi, 1994-1998 yıllarında yapı işleri şube müdürü, 1998-2007 yıllarında yapı işleri ve teknik daire başkanı olarak görev yaptı. 2008-2012 yıllarında özel bir yapı denetim
firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana
özel bir yapı denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak mesleğini
sürdürmektedir. Evlidir.
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Nurettin Ayranci
1957 yılında Kayseri-Talas’ta doğdu. 1981 yılında Çukurova üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1987 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli müteahhitlik ve ticaret işlerinde
bulundu. 2005 tarihinden itibaren gayrimenkul değerleme uzmanlığı işi yapmaktadır ve şirket ortağıdır. Evlidir.

Ensar Aytekin
1959 yılında Giresun-Tirebolu’da doğdu. 1981 yılında Denizli DMM Akademisinden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-2020 yılları
arasında çeşitli özel firmalar bünyesinde saha mühendisi,
şantiye şefi, proje müdürü, kesin hesap ve hakkediş mühendisi, kontrol mühendisi, şantiye şefi yardımcısı, proje
müdürü, proje müdür yardımcısı, teknik müdür ve merkez
kontrol amiri olarak görev yaptı. Çeşitli konut, çimento
fabrikası, tatil köyü inşaatı, villa, hotel ve marina inşaatı,
toplu konut, iş merkezi, kreş, satranç akademisi, hastane, okul gibi inşaat işlerini
tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Tuğrul Balaban
1950 yılında Artvin-Borçka’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1984-2001
yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat
Emlak Başkanlığında şube müdürü ve başkan olarak görev yaptı. Sonrasında özel sektörde çeşitli firmalarda ve
kendi firmasında çalışmalarını sürdürdü. Halen özel bir
şirkette koordinatör olarak çalışmakta olup ayrıca danışmanlık yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet İsmail Başak
1957 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. 1981 yılında
İDMMA Kadıköy Mühendislik Mimarlık Akademisi inşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. 1994-2012 ve 1986-1994
yıllarında özel bir firma bünyesinde teknik satış temsilcisi
olarak görev yaptı. 1984-1986 yıllarında iki özel bir firmada Marmara Bölge Sorumlusu ve 1983-1994 yıllarında
şantiye şefi olarak çalıştı. Evlidir.
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Nejdet Ümit Başdaş
1958 yılında İstanbul’da doğdu. 1981 yılında İTÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Bilgi Üniversitesinde
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında İşletme &
Proje Yönetimi, Beykent Taksim Kampus doktora eğitimini tamamladı. 1981-2012 yılları arasında yurt içi ve yurt
dışında kredi ve pazarlama yönetmeni, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, yönetici ortak, ülke müdürü ve
genel müdür olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana iş
proje analizi ve yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Çeşitli demir çelik kompleksi
liman inşaatı, askeri binalar, ihale hazırlık ve planlama işleri, kağıt fabrikası gibi
işlerde görev aldı. Ayrıca yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Perihan Batman
1959 yılında Denizli-Sarayköy’de doğdu. 1981 yılında Kadıköy Mühendislikten mezun oldu. 1981-1994 yılları arasında özel bir firmada proje çizimi kontrolü yaptı. Evlidir.

Hatice Nilgün Bayer
1958 yılında Sivas’ta doğdu. 1981 yılında Yıldız Üniversitesinden mezun oldu. 1981-1986 yıllarında Sivas Belediyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1986-2007 yıllarında DSİ bünyesinde proje kontrolü ve baş mühendislik
yaptı. 2007-2020 yıllarında iki özel firmada proje müdürü
olarak çalıştı. Ayrıca bir proje için 2 yıl DSİ’de kontrpakt
elemanı olarak çalıştı. Bir çocuk annesidir.

Harun Serdar Bayraktar
1957 yılında Erzurum’da doğdu. 1981 yılında İDMMA
Vatan Mühendislikten mezun oldu. 1983 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1983-2008 yılları arasında çeşitli
özel firmalar bünyesinde şantiye şefi, saha mühendisi ve
denetçi inşaat mühendisi olarak çalıştı. 2008-2018 yıllarında iki özel yapı denetim firmasında denetçi inşaat
mühendisi olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana özel bir
yapı denetim firmasında denetçi/kontrol inşaat mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.
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Oğuz Bayraktar
1953 yılında Erzincan’da doğdu. 1981 yılında ADMM
Akademisi İnşaat Fakültesinden (Gazi Üniversitesi) mezun
oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından 1985 yılına kadar özel sektörde çalıştı.
1985-2018 yılları arasında Beykoz Belediye Başkanlığında
inşaat mühendisi, şef, müdür, başkan vekili olarak görev
yaptı. 2018 yılında emekli oldu. Halen özel bir şirkette danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ayşe Baysak
1956 yılında İzmir-Konak’ta doğdu. 1981 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Özel sektörde kesin hesap konularında görev yaptı. Evli ve
iki çocuk annesidir.

Alaaddin Baytekin
1955 yılında Bursa-İnegöl’de doğdu. 1981 yılında Eskişehir DMMA İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında
askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İzmir Marmara
Birlik Zeytin Kooperatifi inşaatında 2,5 yıl şantiye şefliği yaptı. Daha sonrasında 1986 yılında Bursa/İnegöl ‘de
Plan/Proje işleri ve Müteahhitlik üzerine faaliyet gösteren
kendi ofisini açtı, hala mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.

İsa Bolay
1954 yılında Konya’da doğdu. 1981 yılında KDMM Akademisinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladı.
Daha sonra 1990-2005 arasında İstanbul ‘da özel bir Holding bünyesinde genel müdür olarak görev yaptı. Daha
sonra yurt dışı çalışmaları oldu. Yurda döndükten sonra
sırasıyla proje müdürü ve genel koordinatör olarak görev
yaptı. 2015 yılından bu yana özel bir şirkette genel müdür
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.
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Erdoğan Bozkurt
1955 yılında Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1981 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1982 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından
DHMİ Atatürk Havalimanı inşaat başmühendisi olarak
40 yıl çalıştı. Evlidir.

Mehmet Seyit Bulguroğlu
1952 yılında Gaziantep’te doğdu. 1981 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında
askerlik hizmetini tamamladı. 1981-1982 yıllarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında mühendis olarak çalıştı. 1983-1984 yıllarında özel bir
inşaat firmasında şantiye şefi olarak görev yaptı. 19942008 yıllarında Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğünde inşaat kontrol şefi olarak görev yaptı. 2009-2021
yılları arasında iki özel firmada inşaat uygulama denetçisi ve sınav yapıcı olarak
görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Hakan Büyüksaraç
1959 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Universty of
Pittsburgh’ta yüksek lisansını tamamladı. Özel firmalarda; 1986-1988 yıllarında pazarlama müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı. Halen
genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüsnü Tahir Canatan
1960 yılında Kırşehir-Mucur’da doğdu. 1981 yılında Kara
Harp Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığının Kırklareli, Erzurum, Denizli, Ankara ve Erzincan’da bulunan birliklerinde görev yaptı. 2015-2018 yılları arasında OYAK Denizli
Çimentoda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak
hizmet verdi. C sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
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Haluk Cebecioğlu
1955 yılında İstanbul/Fatih’te doğdu. 1981 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı.
2017 yılında MSGÜ Resim ve Heykel Müzesi İnşaatında
taşıyıcı sistemeler kontrollüğü yaptı. Evlidir.

Jozef Cemel
1954 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-2005 yılları arasında
Antakya ‘da serbest çalıştı. 2007 ile 2012 yılları arasında
özel bir şirkette çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılına kadar
da çeşitli şantiyelerde şantiye mühendisliği yaptı. Arada
bilirkişilik faaliyetlerinde de bulundu. 2005-2019 yıllarında özel bir denetim şirketinde şantiye mühendisliği yaptı.
Emeklidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Alirıza Cenkayoğlu
1960 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında Kara Harp
Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
2012 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde subay inşaat mühendisi olarak görev yaptı.
2014-2017 yıllarında bir yapı denetim firmasında çalıştı.
Roketsan yönetim kurulunda görev aldı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Yaşar Cıvaoğlu
1958 yılında Denizli’de doğdu. 1981 yılında İTÜ’den
mezun oldu. 1984 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1981-1983 yıllarında İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma
Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 19771983 yıllarında teknik ofiste çalıştı. 1985-1988 yılarında TÜBİTAK bünyesinde uzman yardımcısı olarak görev
yaptı. 1988-1993 yıllarında iki özel kooperatif firmasında
kontrol amiri ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1995-2000 yılları arasında sahibi olduğu müteahhitlik firmasında mesleğini sürdürdü. Evlidir.
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Ersin Cumrat
1957 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 1981 yılında
İDMM Akademisinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1982-1984’te özel bir şirkette Saha
Mühendisi olarak çalıştı. 1985-2011 yıllarında özel bir
şirkette CEO görevinde bulundu. 2011 yılından bu yana
kendi şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Sahit Çağlar
1954 yılında Antalya-Gazipaşa’da doğdu. 1981 yılında
Ankara DMMA’dan mezun oldu. 1981 yılında TKİ Dal
Sanayi Tesisler İnşaatında şantiye şefi yardımcısı olarak
çalıştı. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 19841985 yıllarında muhtelif şantiyelerde şantiye şefliği yaptı.
1985-1991 yıllarında kooperatif inşaatında şantiye şefliği, 1993-2000 yıllarında konut inşaatları, 2014 yılında
Yukarı Hereke Dünya Bankası konutları yaptı. 2002-2005
yıllarında yapı denetim kontrol mühendisliği yaptı. 20062010 yıllarında özel bir şirket bünyesinde konutların altyapı ve çevre düzenlemesini yaptı. 2013-2016 yılları arasında İMO Denetleme Kurulu Üyeliği görevinde
bulundu.

Nurcan Çatalpınar
1957 yılında İzmir’de doğdu. 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini
tamamladı. 1981-1983 özel bir şirkette şantiye şef yardımcısı olarak çalıştı. 1983-1989 yıllarında KGM Köprüler Daire Başkanlığında avan proje mühendisi olarak
çalıştı. 1989-2015 yılları arasında çeşitli özel şirketlerde
koordinatör, genel müdür olarak çalıştı. 2015 yılından bu
yana özel bir şirket bünyesinde icra kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şemsi Serap Çatalpınar
1952 yılında Mersin-Silifke’de doğdu. 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1981-1983 yıllarında özel
bir inşaat şirketinde şantiye şef yardımcısı olarak çalıştı.
1983-2007 yılları arasında KGM bünyesinde otoyol bakım
işleri mühendisi, otoyol yapım şefi, otoyol yapım şube müdür yardımcısı ve ÇED Şube Müdürü olarak çalıştı. 2007
yılından bu yana özel bir şirkette müdür olarak mesleğini
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Ahmet Çeçen
1956 yılında Kastamonu-İnebolu’da doğdu. 1981 yılında
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini
İstanbul’da tamamladı. 1981 yılından bu yana merkezi
İnebolu’da bulunan kendi ofisinde Kastamonu ili ve ilçelerinde mühendislik, müteahhitlik, proje ve danışmanlık
hizmeti ile bina yapım işleri konularında uğraşmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan Çekiçci
1956 yılında Afyonkarahisar-Dinar’da doğdu. 1981 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Denizli’de askerlik hizmetini tamamladı. Dinar bölgesinde çeşitli firmalarda şantiye şefi ve kontrolör olarak çalıştı. Halen aynı
bölgede serbest inşaat mühendisi olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Hakkı Çelik
1951 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi (ADMMA)
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975-1977
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1981-2021 yılları arasında çeşitli özel firmalarda mühendis, saha şefi,
kontrol, şantiye şefi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Müberra Çetinkaya
1981 Yılında Eskişehir DMMA’dan mezun oldu. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 2004 yılında emekli
oldu. 1994-2017 yılları arasında Eskişehir’de İMO Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeliği, Şube Yönetim Kurulu üyeliği ve Şube Sekreterliği görevlerinde bulundu. İMO Genel
Merkezi kurul ve komisyonlarında yer aldı. Evli iki çocuk
annesidir.
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Barbaros Erdal Çiftci
1954 yılında Afyon-Emirdağ’da doğdu. 1981 yılında Yıldız
İDMMA Kadıköy MM Fakültesinden mezun oldu. Askerlik
hizmetini Gaziantep-Islahiye’de tamamladı. 1975-2014
yıllarında çeşitli özel firmalar bünyesinde teknik ressam,
şantiye şefi, genel koordinatör ve lokasyon yöneticisi olarak görev yaptı. Evlidir.

İbrahim Çin
1955 yılında Samsun-İlkadım’da doğdu. 1981 yılında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984-1985 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1982-2016 yılları arasında yurt içi ve
yurt dışında tasarım mühendisi, saha mühendisi, yedek
subay koordinatör, kontrol şefi, kalite kontrol müdürü,
inşaat danışmanı, kalite kontrol müdürü, proje yöneticisi
ve proje danışmanı olarak çalıştı. 2016 yılından bu yana
serbest çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa Çolakoğlu
1958 yılında Karaman’da doğdu. 1981 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Diyarbakır’da askerlik hizmetini tamamladı. 1981 yılında kurmuş oldukları aile şirketinde 40 yıldır plan, proje ve mühendislik
hizmetleri vermektedir. 2002 yılından beri İMO Karaman
Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şadi Dağgezen
1955 yılında Uşak’ta doğdu. 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Askerlik dönemi hariç 2012 yılına kadar serbest inşaat mühendisi olarak proje ve taahhüt işleri yaptı. Halen
sahibi olduğu yapı denetim firmasında mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Orhan Daya
1957 yılında Ardahan’da doğdu. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. London College inşaat hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1981-2006 yılları arasında çeşitli özel firmalar bünyesine saha müdürü, inşaat müdürü, proje müdürü, proje direktörü, genel
müdür yardımcısı, genel müdür, yurt dışı projeler koordinatörü ve genel koordinatör olarak görev yaptı. 2006
yılından bu yana özel bir firmada genel müdür yardımcısı
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fatma Nurhayat Değirmenci
1959 yılında Balıkesir’de doğdu. 1981 yılında Balıkesir
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun oldu.
1983 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir MühendislikMimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde göreve başladı. Yüksek Lisans eğitimini 1985 yılında Anadolu
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalında tamamladı. 1998 yılında doktora tezini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat
Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı. 2012 yılında
İnşaat Mühendisliği Yapı ve Malzemeleri alanında Doçent oldu. 2018 yılında Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Profesör olarak atandı. 1988-1992 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümünde bölüm başkan yardımcılığı, 2012-2016 yılları arasında
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde bölüm başkanlığı görevlerini sürdürdü. Halen aynı bölümde Yapı Bilgisi Anabilim
Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını
bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Ahmet Teoman Delikkaya
1957 yılında Yozgat’ta doğdu. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Çatalağzı
Termik Santrali inşaatında saha mühendisi olarak meslek
hayatına başladı. 2016 yılına kadar Antalya bölgesinde
ağırlıklı olarak otel inşaatlarında şantiye şefi, proje müdürü ve yurt dışı koordinatörü olarak görev yaptı. Bir çocuk babasıdır.
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Mustafa Haldun Demir
1960 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden mezun oldu. 1981-2000 yılları arasında MSB İnşaat Emlak
Dairesi Başkanlığında muvazzaf mühendis subayı olarak
görev yaptı. MSB inşaat Emlak Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara bölgesinde yaptırılan inşaatlarda muvazzaf mühendis subay olarak kontrol mühendisliği, kontrol
şefliği, kontrol amirliği ve şube müdürlüğü görevlerinde
bulundu. 2000 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Oktay Demirbaş
1956 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1981 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1981 yılında Kırıkkale
Belediyesinde İnşaat Mühendisi, 1983-1989 yıllarında Belediye Başkan Yardımcısı, ESO Müdürü olarak görev yaptı.
1990-2001 yıllarında Köy Hizmetleri Kırıkkale İl Müdürlüğü Yol Şube Müdürü, 2002’de İl Müdürü Vekili olarak
çalıştı. 2003-2008 yıllarında Kırıkkale İl Özel İdaresinde
inşaat mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Evlidir.

Necat Demirci
1959 yılında Mersin’de doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1983 yılında İskenderun’da askerlik hizmetini tamamladı.
1984-2009 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı Akdeniz İhracatçı Birlikleri-Mersin’de Şube
Müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesinde Şube Sekreteri olarak başladığı göreve devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

“
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Namık Kemal Demirkan
1960 yılında Giresun-Şebinkarahisar’da doğdu. 1981 yılında Kara Harp Okulu İnşaat Bölümünden mezun oldu.
İstihkam Okulunda 1981-1986’da öğretim üyeliği, 6. Jandarma Komanda A. Komutanlığında 1986-1987’de bölük
komutanlığı, Mardin 22. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı İs. Svş. Bl. Komutanlığında 1987-1990’da Bölük
Komutanlığı, Jandarma İs. İnşaat Komutanlığı Hareket
ve Eğitim Şube Müdürlüğünde 1990-1992’de şube müdürlüğü, Jandarma İs. İnşaat Komutanlığı 1. Jandarma
İs. İnşaat Bölük Komutanlığında 1992-1997’de bölük komutanlığı, Jandarma İs.
İnşaat Komutanlığı 1. Jandarma İs. İnşaat Tabur Komutanlığında 1997-1999’da
tabur komutanlığı, Van Jandarma Asayiş Komutanlığı İs. ve İnşaat Şube Müdürlüğünde 1999-2003’te şube müdürlüğü, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığı
Lojistik Başkanlığında 2003-2007’de daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Aydın Demirtaş
1962 yılında Malatya’da doğdu. 1981 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1986 yılında MSBErzurum İnşaat Emlak Müdürlüğünde askerliğini yaptı.
KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1982-1984’de Ar.
Gör., TCK 8. Bölge Etüt Projede 1984-1985’te Etüt Ekip
Şefi, özel sektörde Atatürk Barajı Şanlıurfa’da 19871995’te teknik ofis proje ve bilgi işlem mühendisi, şefi,
İstanbul’da 1996-2007’de ihale-proje şefi mühendisi, müşavirlik firmalarında 2008-2013’te sanat yapıları kontrol
mühendisi, 2013-2015’te Anadolu Yakası Köprü ve Viyadük Başmühendisi, Kuzey
Marmara Otoyolunda 2016-2021’de Anadolu yakası yapım müdürü, kontrol şefi
olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Oruç Deniz
1956 yılında Kars-Arpaçay’da doğdu. 1981 yılında Gazi
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Askerlik hizmetini Tekirdağ’da tamamladı. Bağ-Kur
Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığında meslek hayatına başladı. Keşif, kontrollük, kesin hesap, ekspertiz ve fizibilite konularında görev yaptı. 2021 yılında
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Himmet Erol Dinçer
1953 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Askerliğini 1982 yılında İzmir’de yaptı. Projecilik,
yapı denetçiliği, yap sat, taahhüt işleri, inşaat, belediye
meclis üyeliği teknik başkan yardımcılığı gibi işlerde çalıştı. Emeklidir. Evlidir.

Ömer Doğanlı
1955 yılında Afyonkarahisar-Sandıklı’da doğdu. 1981 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesinden inşaat mühendisi olarak mezun
oldu. Askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında
inşaat kontrol mühendisi olarak tamamladı ve “Teğmen”
rütbesiyle terhis oldu. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Üsküdar Belediye Başkanlığı Etüt Proje İnşaat Kontrol Amirliğinde inşaat kontrol mühendisi ve fen işleri şefi olarak
görev yaptıktan sonra 1994-1997 arasında Ümraniye Belediyesi Fen İşleri İmar
Müdürü, 1997-2011’de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İSKİ Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemdeki Daire Başkanlığı görevi sırasında başta “Haliç’in
Temizlenmesi”, “İstanbul’un İçme Suyu Havzalarını Besleyen Derelerin Islahı” ve
“Ömerli Barajına Gelen Atık Suların Önlenmesi” gibi çalışmaları tamamladı. İsveç, Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerde mesleki incelemelerde bulundu. Bunlara ilaveten İMO Kamulaştırma Bilirkişiliği ve Adli Bilirkişilik yaptı.
Uygulama Yapı Denetçisi belgesine sahiptir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Vedat Durna
1957 yılında Diyarbakır-Silvan’da doğdu. 1981 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerliğini yaptı. 1986-1987’de
Çorum Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi, 1987-1998’de Trabzon Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi, 1998-2000’de Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı,
2000-2003’te Muğla Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde
Müdür Yardımcısı, 2003-2006’da Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, 2006-2011’de Bartın Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğünde İl Müdürü, 2011-2013’te Bakanlık Müşaviri (Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü), 2013-2018’de Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 2018’den
bu yana Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Gazi Duvarcı
1955 yılında Malatya-Arguvan’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981
yılında mezun oldu. Askerliğini Edirne’de 1984 yılında yaptı. Özel sektörde Libya’da 1984-1990’da şantiye
şefi, Alanya’da 1990-1995’te müteahhit, İsrail’de 19951996’da proje müdürü, Kazakistan’da 1996-1997’de bölge
müdürü olarak çalıştı. 1997’den bu yana şirket müdürü
olarak çalışmaya devam etmektedir. Bir çocuk babasıdır.

Güngör Eraydın
1955 yılında Antalya-Akseki’de doğdu. 1981 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini Isparta’da tamamladı. 39 yıl boyunca DSİ Antalya 13.
Bölge Müdürlüğünde kontrol başmühendisi olarak çalıştı. Pek çok baraj, gölet, borulu sulama projelerinde görev
aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Erdoğan
1955 yılında Adana-Kozan’da doğdu. 1981 yılında Adana
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Askerliğini Edirne’de yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda şantiye şefi yardımcısı, şantiye şefi olarak çalıştı, serbest inşaat mühendisliği yaptı. İMO Adana Şube Kozan
temsilciliğini 2004-2011’de yürüttü.

Melek Ereren
1959 yılında Eskişehir’de doğdu. 1981 yılında Eskişehir
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1989-2002 yılları
arasında İMO Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter
Üyeliği ve profesyonel Şube Sekreterliği yaptı. 2004 tarihinden bu yana değişik laboratuvarlarda laboratuvar
denetçi mühendisi olarak görev yapmıştır. Halen laboratuvar denetçi mühendisi olarak görev yapmaktadır. Evli
ve iki çocuk annesidir.
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Rıza Erkin
1955 yılında Muradabat’ta doğdu. Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bilimleri Enstitüsünde 1982
yılında yüksek lisansını tamamladı. Askerliğini yaptı. Özel
sektörde çeşitli firmalarda şantiye mühendisi, şantiye ve
prekast şefi, inşaat kontrol mühendisi, hak ediş mühendisi, inşaat kontrol mühendisi, yapı denetçisi olarak çalıştı.
Halen şantiye mühendisliğine devam etmektedir. Evlidir.

Sadık Ertenli
1956 yılında Bitlis’te doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı
Teknik Daire Başkanlığında inşaat mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan
sonra bir süre müteahhit olarak hizmet verdi. 1985-2000
yılları arasında Bayındırlık İl Müdürlüğü bünyesinde
Ankara’da mühendis, Tunceli ve Isparta’da il müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Ertürkmen
1954 yılında doğdu. 1981 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir-Gaziemir’de askerlik
hizmetini tamamladı. 1981-1922 yılları arasında Kahramanmaraş Belediyesinde görev yaptı. 1992-2010 yıllarında da serbest ticaretle uğraştı. Halen proje ve uygulama
denetçisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç
çocuk babasıdır.

Abdurrahim Eser
1956 yılında Diyarbakır-Bismil’de doğdu. İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini İzmir-Kahramanmaraş’ta
1981-1982’de yaptı. Mimarlık-mühendislik ofisi açtı.
Projecilik yaparken kısa zamanda müteahhitlik yapmaya
başladı. Turizm sektörüne de girdi. Irak’ta 1250 konutluk
bir projeyi hayata geçirdi. Evlidir.
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Necdet Etiz
1955 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden (Kadıköy) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
İstanbul’da 1981-82’de yaptı. 1982-1989 yılları arasında
serbest mühendislik yaptı. 1989-1993 yılları arasında
İMO İstanbul Şubesi Kadıköy Temsilciliğinde proje denetçiliği yaptıktan sonra, 1993-1998 yılları arasında İMO İstanbul Şubesinde görev yaptı. 1998 yılında emekli oldu.
2000 yılında Marmara Deprem Konutlarında Kontrol Şefliği görevinde bulundu, 2003-2004 yıllarında İMO İstanbul Şubesi Beton Laboratuvarında görev yaptı. 2004-2012 yılları arasında laboratuvar denetçi mühendisliği yaptı. 38 ve 44. Dönem İMO Denetleme Kurulunda görev aldı.

Kemal Tunç Gökçe
1959 yılında Ankara’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde
1984-1990’da araştırma görevlisi, Norveç Teknoloji Enstitüsünde 1985-1986’da misafir araştırmacı, Danimarka
Teknik Üniversitesinde 1991-1992’de misafir araştırmacı,
özel bir firmada 1993-1994’te ar-ge ve iş geliştirme müdürü olarak çalıştı. 1994’ten bu yana yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Oğuz Gökdağ
1957 yılında Denizli’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesinden 1981 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu.
Askerliğini Tekirdağ’da 1982-1984’te yaptı. Özel sektörde;
1981-82-85’te şantiye şefi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında (mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), 1986-2007’de
inşaat mühendisi, yine özel sektörde; 2007-2021’de proje müdürü-zemin ve yapı malzeme laboratuvar müdürü
olarak çalıştı. Halen yeminli bilirkişi olarak kamu hizmeti
yapmaktadır. Evlidir.
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Emin Göktaş
1956 yılında Malatya-Pütürge’de doğdu. Elazığ Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. 1982-1983’te askerliğini İzmir Narlıdere’de yedek subay okulu ve Ankara
Hava kuvvetleri İnşaat Dairesi Başkanlığında yedek subay
olarak yaptı. 1984-1987 yılları arasında özel bir şirkette
Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralinde şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1987-2021 yılları arasında Malatya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1992-2015 yılları arasında Türkiye Kamu Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Türk Büro Sendikası Malatya Şube Başkanlığı yaptı. Bu arada
7 yıl süre ile Türkiye Kamu-Sen Malatya İl Temsilciliği görevini yürüttü. 2021
tarihinde emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Rifat Görür
1959 yılında Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.
Askerliğini Şırnak’ta 1985’te yaptı. Özel sektörde farklı
firmalarda; 1981’den 1989’a kadar şantiye şefi, 1989’dan
2002’ye fabrika müdürü, 2002-2018’de genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2018’den bu yana genel müdür olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Erdoğan Gül
1956 yılında Erzurum-Hınıs’ta doğdu. 1981 yılında Ankara DMMA Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1982-1983 yılları arasında Van
Karayollarında tesisler kontrol mühendisliği yaptı. 19841992 yılları arasında Hakkari Çukurca yolu ile Çukurca
Uludere yolunda şantiye mühendisi ve kontrol şefi olarak
görev yaptı. 1993-2005 yılları arasında Karayolları bünyesinde bakım başmühendisi, yol yapım başmühendisi ve
kontrol amiri olarak görev yaptı. 2005 yılında kamudan emekli olduktan sonra
özel bir şirkette şirket müdürü olarak çalışmalarını su mühendisliği alanında
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kadri Tayfun Güldaval
1960 yılında İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu İnşaat
Fakültesi İnşaat Mühendisliğinden 1981’de mezun oldu.
Yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon alanında 2015’te tamamladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığında; İstanbul, Elazığ ve
Tekirdağ’da birlik komutanı-inşaat emlak şube müdürüihale komisyonu üyesi, İzmir’de taktik ve strateji öğretim
üyesi, İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü, İzmir Personel-Özlük İşleri ve Protokol Şube Müdürü
olarak görev yaptı. Özel sektörde; genel müdür, proje ve şantiye mühendisi, genel
müdür, iş geliştirme koordinatörü, proje koordinatörü, şirket ortağı-proje direktörü olarak çalıştı. 2016’dan bu yana şirket sahibi olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Abdullah Selami Güleç
1959 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesinden 1981 yılında inşaat mühendisi olarak mezun
oldu. Askerliğini Burdur’da 1984’te yaptı. Özel sektörde
çeşitli firmalarda; 1983’te Irak’ta prefabrik yapılar fabrikası müdürü, 1984’te Irak’ta şantiye şefi, 1984-1987’de
Irak’ta Şube Müdürü, 1987-2014’te yönetici ortak olarak
çalıştı. Evlidir.

Erol Güler
1960 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. 1984
yılında Karayollarında Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünde yol yapım mühendisi olarak başladığı meslek
hayatından 2016 yılında başmühendis olarak emekliye
ayrıldı. Bu 32 yıllık süre içinde büro mühendisi, otoyol yapım arazi mühendisi, planlama başmühendisi, bölge müdürlüğü emrinde başmühendis, Kuzey Marmara Otoyolu
(3. Boğaz Köprüsü dâhil) işinde yapım, sanat yapıları ve
asma köprü başmühendisi ve trafik güvenliği başmühendisliğinde başmühendis
olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra “Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro
Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri Kontrollük, Mühendislik ve Danışmanlık
Hizmet Alımı” işinde hak ediş kontrol mühendisi olarak çalıştı, 19.10.2020 tarihinden bu yana ise hak ediş kontrol şefi olarak Başakşehir-Kayaşehir Metro
Hattında çalışmaktadır.
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Kadir Güler
1958 yılında Tekirdağ’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden (Yıldız) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini MSB
İnşaat Emlak’ta 1984-1985’te yaptı. Yüksek lisansını aynı
üniversitede 1983 yılında tamamladı. 1985 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Betonarme Yapılar Biriminde Ar. Gör. olarak
çalışmaya başladı. Doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Mühendisliği Programında 1992 yılında tamamladı. Halen çalışmalarına devam ettiği İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1993
yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2005 yılında profesör kadrosuna
atandı. 1997-1998 yıllarında doktora sonrası araştırma amacıyla TÜBİTAK bursuyla ABD’ye giderek, Northwestern Üniversitesinde araştırma yaptı. 2010-2012
yılları arasında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2014-2020
yılları arasında Bölüm Başkanı, 2016-2020 yılları arasında İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2018 yılları arasında İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yaptı. İMO’nun düzenlediği meslek içi eğitim programlarında görev
aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdurrahman Gündüz
1953 yılında Muş-Sütlüce’de doğdu. 1981 yılında İDMMA
(Yıldız ) İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1996 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında şantiye şefi, şantiye şefi yardımcısı, kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Muhtelif
şantiyelerde; şantiye şefliği, şantiye şef yardımcılığı, teklif, hakkediş , kesin hesap , işleri (konut, sanayi yapıları ,
askeri tesis, akaryakıt boru hatları ve depolama tesisleri,
havaalanı pist ve sığınak işleri, altyapı işleri) yaptı. 1996
yılından bu yana özel bir büroda ihale hazırlık, teklif, kesin hesap, hakkediş ve
proje takibi işlerinden sorumlu müteahhit vekili olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ufuktan Güneş
1960 yılında Erzurum’da doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1983 döneminde Merzifon’da
askerlik hizmetini tamamladı. Ardanuç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. Bayındırlık
ve İskan Bakanlığının Artvin, Rize ve Muğla il müdürlüklerinde şube müdürü, müdür yardımcısı ve il müdürü
olarak görev yaptı. 2012-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak hizmet verdi.
Halen aynı bakanlığın Yüksek Fen Kurulu Başkanlığında yüksek fen kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

30

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1981-2021)

Sadullah Cengiz Gür
1960 yılında İstanbul-Beykoz’da doğdu. İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden (Kadıköy) 1981 yılında mezun oldu. 19821983 yılları arası yedek subay olarak askerliğini yaptı.
1984 yılında mesleğe başladıktan sonra 1985 yılında sınavla Beykoz Belediye Başkanlığına girdi. Fen İşleri Müdürlüğünde 2 yıl Yol Bakım Onarım Şefliği, 3 yıl Kontrol ve
Yatırım Planlama Şefliği, 1 yıl İmar Müdürlüğü Ruhsat ve
İmar Durum Şefliği, dönüşümlü olarak 9 yıl Fen İşleri Müdür Yardımcılığı ve 12 yıl Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. Son 9 yıldır Park ve Bahçeler
Müdürlüğünde Kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Stratejik
Plan Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Beyazidi Bestami İnan
1957 yılında Konya’da doğdu. 1981 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yıllarında yedek
subaylık hizmetini tamamladı. Daha sonra özel sektörde iş hayatına başladı. Beş yıl süreyle çeşitli toplu konut
projelerinde şantiye şefliği ve proje yönetim görevlerinde
bulunduktan sonra kendi ismiyle kurduğu proje-inşaat ve
müşavirlik şirketi ile yapı sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar birçok toplu konut, toplu
iş yerleri, bahçeli konutlar, müstakil ticari yapılar, farklı
endüstriyel yapılar ve turizm tesisleri inşa etti. Konya Ticaret Odası Meslek Komite Başkanlığı, Konya Belediye Meclis Üyeliği, Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu
Üyeliği, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesinde 1986-2000 yılları arasında
Şube Sekreterliği ve Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hâdi İnan
1958 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. Karadeniz
Teknik Üniversitesinden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Bandırma 6. Ana Jet Üssünde 1982-83’te yaptı. Özel
sektörde çeşitli firmalarda 1981-1982’de kontrol mühendisi yardımcısı, 1983-1988’de şantiye şefi olarak çalıştı.
1988’den bu yana kendi işyerinde proje ve kontrollük yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Fahrettin İnce
1953 İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Ankara’da 1983’te
yaptı. İSKİ Genel Müdürlüğünde 38 yıl müdür olarak görev yaptı. Evlidir.

Hüseyin İsbir
1954 yılında Çorum-Alaca’da doğdu. 1981 yılında Fachhochschule Darmstat İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1984 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
1981-2000 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında proje
mühendisi, saha mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı.
2000-2021 yılları arasında aile şirketinde yönetici olarak
çalıştı. Ayrıca Türkiye’de konut sektöründe şantiye şefi ve
yönetici olarak büyük projelere imza attı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Muhamet Erkin İslam
Diyarbakır’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.
ÇÜ’de Çevre Mühendisliği, HÜ’de Biomühendislik eğitimi
aldı. MKÜ (13 ders verme yanı sıra Havacılık Fak. Yön.
Kurulu üyeliği yaptı) ve GÜ olmak üzere 10 seneye yakın
öğretim görevliliği yaptı. Tercümanlık ve dershane hocalıkları yaptı, müteahhitlik, Y.Ö.T.B. ve Yapı Denetim firmaları oldu.

Muzaffer İster
1958 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini Eğridir Dağ
Komanda Okulunda tamamladı. 1990 yılına kadar çeşitli firmaların yurt içi ve yurt dışı şantiyelerinde şantiye
şefi ve proje müdürü olarak görev yaptı. Belek ve Kundu
Turizm Yatırımcıları Birliklerinde bölge müdürü ve genel
müdür olarak hizmet verdi. 2009 yılında başladığı 5 yıldızlı otel kompleksini 2016 yılında tamamladı. Halen, turizm sektöründe yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara verdiği
profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ömer İyiduvar
1959 yılında Mersin’de doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Askerliğini İstanbul’da yaptı. Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Genel Müdürlüğünde 1990-1996’da mühendis, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığında 1996-2022’de mühendis
olarak çalıştı. Evlidir.

Ayhan Şafak Kaçar
1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1983-1985’te özel sektörde şantiye şefi olarak başladığı meslek hayatında, 1985-1987’de
Suudi Arabistan’da uygulama ve pazarlama müdürü,
Türkiye’de çeşitli firmalarda; 1987-1989’da şantiye şefi ve
üretim müdürü, 1989-1994’te teknik koordinatör, 19891992’de proje müdürü, 1994-1995’te proje müdürü, 19951996’da teknik müdür, 1997-2000’de proje müdürü, genel
müdür, 1997-2018’de genel müdür, 2018-2019’da CEO
olarak çalıştı. 2021’den bu yana yönetim kurulu danışmanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Hamdi Kahraman
1959 yılında Kayseri-Talas’ta doğdu. 1981 yılında Elazığ
DMM Akademisinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1981-1993 yıllarında saha mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1993-2021 yılları arasında sahibi olduğu firmasında mesleğini sürdürdü. Konut,
okul, spor tesisi, hastane gibi işlerin imalatını yaptı. Evli
ve dört çocuk babasıdır.

Sadık Kahraman
1958 yılında Rize-İkizdere’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında
mezun oldu. Askerliğini Sivas’ta 1984’te yaptı. 1984 yılında bir firmada yönetim kuru başkanı olarak meslek hayatına başladı. Evlidir.
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Ruhi Kahveci
1957 yılında Rize-Ardeşen’de doğdu. Karadeniz Teknik
Üniversitesinden 1981 yılında inşaat mühendisi olarak
mezun oldu. Askerliğini Ankara’da 1982-1983’te yaptı.
1979-1982’de şantiye şef yardımcılığı yaptı. Evlidir.

Fatih Mehmet Kanbur
1958 yılında Bartın’da doğdu. 1981 yılında Isparta Devlet
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1983 yılları arasında Asteğmen olarak askerliğini yaptı. 1983 yılında Bartın’da serbest inşaat mühendisliği yapmaya başladı. Kamu ve özel
bina inşaat ve proje işleri yaptı. 1992 yılında İMO Ankara
Şube Bartın Temsilciliği kurulması çalışmalarında bulundu. 1998 yılında İMO Ankara Şubesi Bartın Temsilciliği
Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 1999-2001 yılları arasında
TMMOB Bartın İKK Temsilciliği yaptı. Günümüzde firma olarak kurumsallaşmış
olup; mühendislik, betonarme ve çelik yapıların projelendirilmesi ve uygulama
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yücel Kanyılmaz
1981 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İnşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982 yılında İmar ve İskan Bakanlığı Kocaeli İmar ve İskan Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. İmar uygulamaları,
Bakanlık bünyesindeki inşaatlar ve toplu konut inşaatlarının takibi ve değerlendirme safhası gibi işlerde görev
yaptı. 1985 yılında İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne tayin oldu. Buradaki çalışma süresince müdürlük
bünyesinde bulunan farklı departmanlarda görev aldı.
Kontrol mühendisliği, kesin hesap ve inceleme, deprem sonrası binalarda hasar
tespit çalışmaları yaptı. 2002 yılında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden emekli
oldu. Daha sonraki süreçte iş güvenliği uzmanlığı kursuna katıldı ve sınav sonrası A Sınıfı iş Güvenliği uzmanı oldu. Şu anda Sakarya Bölgesi Bilirkişisi olarak
görev yapmaktadır.
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Faruk Karaarslan
1957 yılında Konya-Meram’da doğdu. 1981 yılında Konya
DMM Akademisinden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında
askerlik hizmetini tamamladı. Konya ve Alanya’da 20 yıl
boyunca proje inşaat işleri yaptı. Yirmi yılda özel bir yapı
denetim şirketinde proje denetçisi olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İsmail Karabayır
1960 yılında Samsun’da doğdu. 1981 yılında Adana İTİA
Mühendislik Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Evli ve
bir çocuk babasıdır. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1984-1988 yıllarında iki özel firmada şantiye
sorumlusu ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1989 yılından bu yana sahibi olduğu firmasında çeşitli resmi kurumlara işler ve kooperatif binası yaptı. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

Şıhmus Karabekmez
1956 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Askerliğini İzmir’de 1981-1983’te yaptı. İller Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğünde 1983-1991’de kontrol
mühendisi, Gaziantep Bölge Müdürlüğünde 1991-2006’da
kontrol Mühendisi, özel sektörde çeşitli firmalarda 20062021’de şantiye şefi olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet Karabulut
1948 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. Ankara Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
Ankara’da 1982’de yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda;
1981-1987 yılları arasında şantiye mühendisi, 1989-1994
yılları arasında kontrol mühendisi, 1996-1997’de üstyapı şefi, 1997-1998’de şantiye şefi, 1998-1999’da saha şefi,
2000-2018’de kontrol mühendisi olarak çalıştı.
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Ali Demir Karaerol
1954 yılında Bartın’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
olduktan sonra Şırnak’ta askerlik hizmetini tamamladı.
2016 yılına kadar altyapı ve yol inşaatları konularında
faaliyet gösteren firmalarda görev yaptı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Zühal Karahan
1960 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden (Kadıköy) 1981 yılında mezun oldu. 1982-1986
yılında şantiye mühendisi olarak başladığı meslek hayatında; Türkiye Emlak Bankası AŞ’de 1986-2001’de inşaat
mühendisi, T.C. Ziraat Bankasında 2001-2002’de inşaat
mühendisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığında 2002-2006’da inşaat mühendisi olarak görev
yaptı. Evlidir.

Şevket Alper Karamahmutoğlu
1959 yılında Çanakkale-Lapseki’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981
yılında mezun oldu. Askerliğini Edremit’te 1982’de yaptı.
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bölümünde Yüksek Lisans öğrenimini 1986 yılında tamamladı. Özel sektörde
hem ulusal hem de uluslararası yüklenici ve müşavirlik
firmalarında sırası ile; kısım şefliği, laboratuvar şefliği,
kontrol mühendisliği, yapım kontrol şefliği ve teknik müdürlük görevlerinde bulundu, mesleki bir dergide yayın
danışmanlığı yaptı.

Cezmi Karaman
1955 yılında Afyonkarahisar-Sultandağı’nda doğdu. 1981
yılında Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra Afyon-Çay Belediye Fen
İşleri Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1988-2010
yılları arasında DSİ Afyon 18. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı. Emekli
olduktan sonra 2011-2017 yılları arasında Kütahya’da
özel bir firmada atık barajlar proje ve yatırım şefi olarak
çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Karaman
1952 yılında Karaman-Sarıveliler’de doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
Ankara’da 1983-1984’te yaptı. 1984 yılına kadar Ankara
Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi
olarak görev yaptı. 1984-1989 yılları arasında Çankaya
Belediyesi İmar Müdürlüğünde inşaat mühendisi, 19891991 yıllarında İskan Şube Şefi, 1991-1993 yıllarında
Statik Şube Şefi olarak görev yaptı. 1993-1998 yıllarında
Çankaya Belediyesi Park Bahçeler ve Fen işleri Müdürlüğünde kontrol mühendisi, 1999-2005 yıllarında İmar Müdürlüğünde Denetim Şube ve İskan Şube Şefi,
2005-2007 yıllarında İmar Müdür Yardımcısı ve 2007-2009 yıllarında İmar Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2015 yıllarında Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında emekli
oldu. 2015 yılından itibaren özel bir firmanın ortaklarından biri ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Evlidir.

Eyup Kavuncubaşı
1956 yılında Adıyaman-Besni‘de doğdu. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında
mezun oldu. Askerliğini Gelibolu’da 1982-1983’te yaptı. 1984-1986 yılları arasında İmar Affı uygulamalarında, 1986-1989’da şantiye şefliği, 1989-1992’de proje ve
kontrol mühendisliği, 1992-1994’te şantiye şefliği, 19941996’da bilirkişilik, proje ve teknik danışmanlık, 19961999’da proje ve kontrol mühendisliği, 1999-2002’de
proje ve teknik danışmanlık, 2002-2012’de kontrol mühendisliği ve teknik danışmanlık alanlarında çalıştı. İki
çocuk babasıdır. İMO İzmir Şubesi Afet Komisyonu üyeliği yapmaktadır.

Sadık Semih Kayhan
1955 yılında Malatya-Arguvan’da doğdu. İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden (Kadıköy) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Erzurum’da 1982’de yaptı. Kartal Belediyesi-Maltepe Şubesinde 1983-1992’de teknik eleman-teknik müdür
yardımcısı, Maltepe Belediyesinde 1992-1993’te teknik
başkan yardımcısı, Kadıköy Belediyesinde 1993-2009’da
İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptı. Ataşehir
Belediyesinde 2009’dan bu yana teknik başkan yardımcısı
olarak çalışmaktadır. Doğuş Üniversitesinde 2011-2015’te öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Evlidir.
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Ahmet Kaynar
1959 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1981 yılında İDMMA
Vatan Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. 1982-1983
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1986 yıllarında farklı şantiyelerde şantiye şefliği yaptı. 1988-1999
yıllarında hissedarı olduğu firmasında genel müdür olarak görev yaptı. 1997-2003 yıllarında hissedarı olduğu
firmasında mesleğini sürdürdü. 2002-2005 yılları arasında iki özel firmada üretim pazarlama müdürü ve şantiye şefi olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana genel müdür
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gönül Kaynar
1959 yılında İstanbul-Adalar’da doğdu. 1981 yılında
İDMMA Vatan Mühendislik Fakültesinden mezun oldu.
1982-1983 yıllarında Turing Otomobil Kurumunda mühendis olarak görev yaptı. 1985-2004 yıllarında serbest
inşaat mühendisliği yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Özcan Kelleoğlu
1959 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir’de askerlik
hizmetini tamamladı. 1996 yılına kadar serbest olarak
ticaretle uğraştı. 1996-2010 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefi olarak görev yaptı. Daha sonra kendi firmasını kurarak 2021 yılına kadar yap-sat işleri ve
müteahhitlik yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında
denetçi mühendis olarak mesleki çalışmalarını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Arif Kılıç
1956 yılında Malatya-Hekimhan’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimar Mühendislik Fakültesinden 1981 yılında
mezun oldu. Askerliğini Hatay’da 1983’te yaptı. Özel Sektörde 1984-2016 yılları arasında inşaat mühendisi olarak
çalıştı. Evlidir.
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Osman Kıvrak
1957 yılında Bilecik’te doğdu. Elazığ Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Isparta’da 1983’te
yaptı. Osmaneli Belediyesinde 1983’te Fen İşleri, Bayırköy
Belediye Başkanlığında 1987-1989’da Belediye Başkanlığı,
özel sektörde; 1989-1994’te şirket müdürlüğü, Bayırköy
Belediye Başkanlığında 1994-1999’da Belediye Başkanlığı
yaptı. Özel sektörde 1999’dan bu yana şirket müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hayrettin Koç
1959 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini Samsun’da
tamamladı. 1983-2007 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğünde hidroelektrik santraller konularında görev yaptı.
2013 yılına kadar çeşitli firmalarda hizmet verdi. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Cihangir Koloğlu
1954 yılında Samsun-İlkadım’da doğdu. Ankara Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
Kıbrıs’ta 1982’de yaptı. Sincan Belediyesi İmar ve Fen İşlerinde 1984-1987’te inşaat mühendisi, özel sektörde çeşitli
firmalarda 1987-2000’de şirket ortağı, 2000-2007’de şirket ortağı, proje ve yapı denetçisi olarak çalıştı. 2007’den
bu yana şirket ortağı, proje ve yapı denetçisi olarak bir
firmada çalışmaya devam etmektedir. Evlidir.

Ercüment Koyuncu
1955 yılında Samsun-İlkadım’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981
yılında mezun oldu. Askerliğini Ankara’da 1981-1982’de
yaptı. Özel sektörde; 1982-1983’te Kurucaşile liman inşaatı şantiye mühendisi, 1983-1985’te Karakaya Barajı
ve HES inşaatı kontrol müşavir mühendisi, 1985’te proje
mühendisi, 1985-1986’ta İvedik arıtma tesisi uygulama
proje mühendisi, 1986-2019’da proje müdürü olarak çalıştı. Evlidir.
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Levent Köksal
1957 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun
oldu. 1981-1982’de İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığında
askerliğini yaptı. 1982-2000’de inşaat mühendisi, 20002008’de Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü binaları ve altyapı tesisleri proje müdürü, 2010-2015’te çeşitli
inşaatlarda proje müdürü, 2015-2016’da proje müdürü,
2018-2020’de konut projesi proje müdürü olarak çalıştı.
“Yapı Denetim Belgesi” sahibi ve C grubu İSG uzmanıdır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa Kunduz
1956 yılında Eskişehir-Tepebaşı’nda doğdu. Elazığ Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini 19831984’te Kastamonu’da yaptı. 1985-1990’da Çankaya Belediye Başkanlığı Sosyal Konutlar Müdürlüğü ve Fen İşleri
Yapı Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisi, kontrol şefi,
1990-2013’te Bilkent Yükseköğretim Kurulu İnşaat Bakım
Onarım Dairesi Başkanlığında inşaat mühendisi, 20132020’de İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2020 yılında emekli oldu.

Tuncer Kurtoğlu
1958 yılında Van-İpekyolu’nda doğdu. 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesinden
mezun oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1999 yıllarında çeşitli özel firmalarda
saha mühendisi, şantiye şefi, kontrol amiri olarak görev
yaptı. 2000’den bu yana kendi firmasında şirket müdürü
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Orhan Manzak
1961 yılında Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
1984-1986’da İzmir’de yaptı. 1982 yılında aynı bölümün
Yapı Anabilim Dalı Yapı Malzeme Grubuna Araştırma Görevlisi olarak atandı ve yüksek lisans eğitimini 1984’te tamamladı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1986-1988’de
kalite kontrol şefliği, 1988-1992’de merkez AR-GE bölümünde, 1992-2003’te kalite güvence müdürlüğü, 20032007’de işletme müdürlüğü, 2007-2020’de tekrar ARGE ve kalite güvence müdürlüğü, 2020’de Tanzanya’da kalite kontrol ve kalite güvence müdürlüğünde çalıştı.
2021’den bu yana Türkiye’de ARGE ve kalite güvence müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salih Menteşe
1959 yılında Aydın’da doğdu. Leeds Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği ve İşletme bölümlerinden “double major”
olarak BSc. Derecesi ile mezun oldu. Askerliğini 19821983 yıllarında İstanbul ve Kıbrıs’ta yaptı. 1983 yılından
günümüze kadar öncelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
olmak üzere çeşitli bakanlıklar, üniversiteler, resmi ve
özel bankalar, NATO, Amerikan Hava Kuvvetleri, TÜPRAŞ,
PETKİM, Organize Sanayi Bölgesi gibi kurumların yanı
sıra İzmir’de endüstri tesisleri, apartmanlar ve yazlık villa inşaatlarında şantiye mühendisliği ve şefliği daha sonrasında aile şirketinde
inşaat mühendisi ve yönetici sıfatlarıyla çalıştı. Halen bu firmanın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüdür. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Mutlu
1960 yılında Ordu-Fatsa’da doğdu. Karadeniz Teknik
Üniversitesinden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
Ankara’da 1986’da yaptı. KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1982-1985’te Ar. Gör., çeşitli özel firmalarda;
1986-1991’de laboratuvar başmühendisi, 1991-1994’te
kalite kontrol şefi, 1994-1997’de laboratuvar başmühendisi, 1997-2004’te teknik servis, 2004-2013’te kalite
müdürü olarak çalıştı. 2013’ten bu yana şirket müdürü
olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şerif Nerse İlata
1959 yılında Çanakkale-Lapseki’de doğdu. 1981 yılında
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2011 yılına kadar
çeşitli firmalarda proje mühendisi ve yapı denetçisi olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk annesidir.

Kadir Okcu
1959 yılında Yalova’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun
oldu. 1983’te askerliğini yaptı. 1981-1983 yılları arasında proje mühendisi, 1984-1998 yılları arasında yurt içi ve
yurt dışı liman projelerinde proje müdürü, 1998-2009 yılları arasında Ambarlı Limanı proje müdürü, 2009 yılında
çeşitli liman projelerinde danışmanlık ve proje yöneticisi,
2005-2016’da teknik danışman olarak çalıştı. 2017’den
bu yana yurt içi ve yurt dışı projeleri takip etmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Metin Onat
1957 yılında Aydın’da doğdu. 1981 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. İzmir-Narlıdere’de askerlik hizmetini tamamladı. 2007 yılına kadar Elazığ ve Aydın DSİ
Bölge Müdürlüklerinde görev yaptı. 1989-1990 yıllarında
Hollanda Delft’te uluslararası su mühendisliği kursuna
katıldı. 2013-2015 yıllarında Kuşadası Kapalı Spor Salonu inşaatında kontrol mühendisi olarak çalıştı. Evlidir.

Kamil Yavuz Ondu
1956 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden (Kadıköy) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Ağrı-Doğu Beyazıt’ta 1982-1983’te yaptı. Özel sektörde 1984-1985’te şantiye şefi, İSKİ’de 1985-2020’de teknik
şef olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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İzzet Onur
1956 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
1985-1986 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından şirket ortağı olarak bir statik proje
ofisinde otel, arıtma alt yapı tesisleri, termik santral projeleri gibi muhtelif statik hesap ve proje çalışmaları yaptı.
1986-2013 yıllarında ortağı olduğu firmasında yurt içi ve
yurt dışında çeşitli proje, inşaat taahhüt işleri, otel, fabrika, lojistik tesis, konut, AVM gibi işlerde yönetici olarak
görev yaptı. 2013 yılından bu yana kendisine ait firmasında muhtelif danışmanlık ve inşaat işleri yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Osmanoğlu
1957 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden (Galatasaray) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Erzincan’da 1983’te yaptı. İTÜ’de 1983-1984’te
şantiye mühendisi, Alibey Barajında 1985’te şantiye
mühendisi, İTÜ Yapı İşlerinde 1985-1986’da statiker
mühendis, İTÜ Bilgi İşlemde 1986-1988’de sistem programcısı, Pamukbank’ta 1988-2004’te uzman programcı,
Halkbank’ta 2004-2021’de BİM Müdürü olarak çalıştı.
Evlidir.

Coşkun Ögel
1953 yılında Elazığ’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
1981 yılında mezun oldu. Askerliğini İstanbul’da 1982’de
yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1983-2006 yıllarında şantiye şefi, 2006-2019 yıllarında proje müdürü
olarak çalıştı. Mezuniyetinin ilk yıllarında Ünye Kapalı
cezaevi inşaatı ve içme suyu-kanalizasyon inşaatları ile
başlayan meslek hayatında yol, otoyol ve havaalanları
inşaatları ile uğraştı. Bina işleri, içme suyu-kanalizasyon,
PMAT, PMT, BSK ve kaliteli beton kaplamalar (Pist, Apron, vs.) konuları uzmanlık
alanına girdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ümit Ercüment Öktem
1959 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesinden mezun oldu. 1984 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesinden Geoteknik dalında Yüksek Lisans
derecesini aldı. ODTÜ’de mühendis ve yönetici olarak yurt
dışı ve yurt içi pek çok projede görev aldı ve serbest müteahhitlik yaptı.

İsmail Öner
1961 yılında Giresun-Görele’de doğdu. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun olduktan sonra askerliğini
tamamladı. 1983-1984 yıllarında İTÜ Maslak Yerleşkesi
altyapı ve okul inşaatlarında şantiye şefliği, 1984-1994
yılları arasında Karayolları Sivas Bölge Müdürlüğünde
kontrol şefliği, 1994-2003 yıllarında İstanbul Karayolları
17. Bölge Müdürlüğünde Selimpaşa Otoyol Bakım İşletme Şefliği, 2003-2009 yılları arasında Çorlu ve Çerkezköy
kontrol şefliği ve 2009-2011 yıllarında İstanbul Otoyol Bakım İşletme Başmühendisliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Mersin Bölge Müdür Yardımcılığı,
2013 yılında ise Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürü
görevlerinde çalıştı. 2014 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında çalıştıktan sonra 2015 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne
geri döndü. 2018 yılında emekli oldu. A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi ve
Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahibidir. Üç çocuk babasıdır.

Halil Öz
1958 yılında Afyon-Dinar’da doğdu. Ortadoğu Teknik
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Ankara’da 1983’te yaptı. Özel
sektörde çeşitli firmalarda; 1981-1982’de saha mühendisi, 1984-1987’de şantiye şefi, 1987-1989’da proje ve yapım hizmetleri, DHMİ Genel Müdürlüğünde 1989-1992’de
kontrol mühendisi, yine özel sektörde çeşitli firmalarda;
1992-2007’de teknik müdür, 2003-2006’da otel genel müdürü, 2006-2011’de teknik koordinatör, 2011-2019’da
teknik koordinatör olarak görev yaptı. 2019’dan bu yana teknik danışman olarak
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Sami Özada
1958 yılında Washington’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında
mezun oldu. Askerliğini İzmit’te 1984’te yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1981-1983’te saha/dizayn mühendisi, 1985-1986’da dizayn mühendisi, 1986-1990’da
kısım şefi, 1990-1993’te şantiye şefi, 1996-1998’de Romanya şirket temsilcisi, 1998-2002’de şirket ortağı, 20022018 yılları arasında proje müdürü ve genel müdür olarak görev yaptı. Evlidir.

Hüseyin Özbek
1957 yılında Adıyaman-Kahta’da doğdu. 1981 yılında
Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında
Kırklareli’nde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra
serbest inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Halen
kendi taahhüt işlerini yapmaya devam etmektedir. Evli ve
üç çocuk babasıdır.

Hamdi Özcan
1960 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. Selçuk Üniversitesinden 1981 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu.
Askerliğini Afyon’da 1983’te yaptı. Özel sektörde 19811985’te şantiye şefi, 1986-2021’de firma sahibi olarak çalıştı. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Sacit Özcan
1958 yılında Adana-Karataş’ta doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerliğini Adana’da 1981-1982’de yaptı. Özel
sektörde 1983-2002’de müdür, 2002-2021’de şirket ortağı
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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İbrahim Cem Özçoban
1953 yılında İstanbul-Şişli’de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak 1981 yılında mezun
oldu. Mezuniyet sonrası projecilik ve taahhüt işleri yaptıktan sonra 1985’te Fatih Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünde bölge mühendisi, imar şefi ve yapı denetim
iskan ve af şefi, park ve bahçeler şefi, geçici görevlendirme ile Yakuplu Belde Belediye Başkanlığında kurucu imar
müdürü ve sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler başkanlığı
yaptı. Daha sonra Fatih Belediye Başkanlığına geri dönerek etüt ve projelerden sorumlu daire başkanı olarak görev yaptı. 1999 yılı itibariyle Küçükçekmece Belediye Başkanlığında şube bölge sorumlusu, imar şefi, Yapı
Kontrol Müdürlüğünde yapı denetim şefi ve imar ve şehircilik müdürü olarak
görev yaptı. 2018’de emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fahrettin Özdemir
1959 yılında Kocaeli-Kandıra’da doğdu. Yıldız Teknik
Üniversitesinden 1981 yılında inşaat mühendisi olarak
mezun oldu. 1984 ‘te aynı üniversitenin Yapı Anabilim
Dalında Elastik Zemine Oturan Radye Plakların Sonlu
Elemanlar Metodu ile çözüm ve yazılımını yaparak yüksek
lisansını tamamladı. Askerliğini Mardin-İdil’de 1984’te
yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1982-1988’de proje mühendisi-şantiye şefi, 1988-2012’de inşaat müşavirliği yaptı. 2012’den bu yana genel müdür olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Hamdi Özel
1956 yılında Samsun’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Çeşitli firmalarda
saha mühendisliği, şantiye şef yardımcılığı, şantiye şefliği
ve proje müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2015 yılında
Samsun’da kendi yapı denetim şirketini kurdu. 2017 yılına kadar bu firmanın müdürlüğünü yaptıktan sonra şirketi devretti. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Koray Özistek
1956 yılında Hatay-Reyhanlı’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesinden 1981 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Askerliğini 1981-1982’de yaptı. Özel sektörde
1991-2000’de yönetim kurulu başkanı olarak; FB Stadı,
FB Ankara İncek Proje Müdürlüğü, otel, villa, Şile, TJK İnşaat ve Teknik İşler Daire Başkanlığı, Elazığ Hipodromu,
konut inşaatları gibi işleri yaptı.

Uğur Özköse
1958 yılında Uşak’ta doğdu. 1981 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Edirne’de
askerlik hizmetini tamamladı. 2004 yılına kadar serbest
inşaat mühendisi olarak çalıştı. 2004-2008 yılları arasında Uşak Belediyesinde başkan yardımcısı olarak hizmet
verdi. Halen kendisine ait firmada mesleki çalışmalarını
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Öztürk
1956 yılında Karabük’te doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Kıbrıs’ta
1982-1983’te yaptı. 1983-1985’te kendi şirketinde proje
ve uygulama, Çankırı PTT Bölge Başmüdürlüğünde 19851986’da mühendis, Zonguldak PTT Bölge Başmüdürlüğünde 1986-1995’te başmühendis, Zonguldak Türk Telekom Başmüdürlüğünde 1995-2009’da yapı işleri müdürü,
İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğünde 2010-2021’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Necip Öztürk
1955 yılında Ordu-Gülyalı’da doğdu. 1981 yılında İDMMA İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1982-1984 yıllarında Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Su ve Çevre
Mühendisliği Anabilim Dalı) alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1984 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2016 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında
mühendis yardımcısı-inşaat teknikeri, proje mühendisi,
saha mühendisi, teklif hazırlama mühendisi, teknik ofis
şefi, ofis müdürü, proje teknik koordinatörü, teklif proje
koordinatörü, teknik ofis müdürü, deniz inşaat işleri müdürü, tamamlama müdürü, proje müdür yardımcısı, teklif hazırlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2019 yıllarında yurt dışında olan şirketinde genel
müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı olarak çalıştı. 2019 yılından bu yana yurt
içi ve yurt dışında inşaat ve taahhüt işleri yapan şirketlere danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Ercan Öztürk
1960 yılında Erzincan-Kemaliye’de doğdu. 1981 yılında
Ankara Kara Harp Okulu İnşaat Mühendisliği bölümünü
bitirdi. 1982 yılında İzmir Narlıdere İstihkam Okulunda,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihkam, köprücü ve inşaat
birliklerinde takım, bölük ve tabur komutanlıkları yaptı.
Kara Kuvvetleri ve Ordu Karargahında, Doğubeyazıt, İzmit, Kıbrıs, Kırklareli, Erzincan ve Ankara’da 28 yıl görev
yaptıktan sonra 2009 yılında Kıdemli Albay olarak emekliye ayrıldı. 3. Ordu Karargahı (Erzincan) ve Kara Kuvvetleri Karargahında (Ankara) İstihkam Dairede İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü
görevlerinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığının iskan ve arazi işlerini, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi ile koordineli olarak yürüttü.

Sabriye Öztürk
1959 yılında Mudanya’da doğdu. 1981 yılında Balıkesir
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi inşaat bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Mudanya’da serbest
meslek ve müteahhitlik hizmetleriyle başladığı meslek
hayatına kendi şirketinde proje ve müteahhitlik hizmetleriyle devam etmektedir. Mudanya Kent konseyi yürütme
kurulu ve imar komisyonu başkanı, Bursa kent konseyi iş
sağlığı ve güvenliği çalışma grubu ve çeşitli sivil toplum
örgütlerinde görev almış ve çalışmalarda bulunmuştur.
12 yıl süre ile İMO Bursa Şubesi Mudanya Temsilciliğinde ilk ve tek kadın temsilcisi olarak görev yaptı. Mudanya Temsilciliğinin kapanmasından sonra iki dönem İMO Bursa Şubesi Kadın Komisyonu Başkanlığı yaptı. Halen İMO Bursa Şubesi Tarihi Eserler Komisyon Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Elişan Filiz Piroğlu
1953 yılında Rize’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun
oldu. Aynı yıl İTÜ İnşaat Fakültesi Ahşap ve Çelik Yapılar
Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1990 yılında “Kablolu
Çelik Yapılar” ile ilgili doktorasını sundu. 1998 yılında
Doçent ve 2018 yılında Profesör olarak atandı. 2019-2020
yıllarında İTÜ Afet Yönetimi Enstitü Müdürlüğünde bulundu, 2021 yılında emekli oldu. Çelik yapılar, çelik köprüler, kablolu çelik yapılar ile ilgili birçok çalışması ve
yayını vardır. Çelik Yapılar ile ilgili İMO tarafından düzenlenen tüm sempozyumların Düzenleme Kurullarında görev yaptı. Deprem, çelik ve diğer yapılar, kablolu
ağ tipi yapılar, köprüler ile ilgili birçok konferans, sempozyum, seminer vb.de yer
aldı.

Feyyaz Piroğlu
1958 yılında Giresun’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1982-1991 yılları arasında özel sektörde proje müdürü olarak çalıştı. 1991 yılından bu yana sahibi olduğu
firmada mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Deniz yapıları konularında özellikle Libya, Tunus ve Cezayir’de pek
çok projeyi tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Sağ
1957 yılında Elbistan’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini İzmir-İstanbul’da
1982-1983’te yaptı. 1975-1982 tarihleri arasında Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yaptı. 1983-2017 yılları arasında Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Limanlar Etüt Proje Dairesi Başkanlığında inşaat mühendisi ve şube müdürü, 2017-2018 yılları arasında Limanlar
Dairesi Başkanı ve Limanlar Yapım Dairesi Başkanı görevlerini yürüttü. Kanal
İstanbul Projesinin etüt proje ihalesi ve ihale sonrası çalışmalarında Daire Başkanı olarak görev aldı. 2018-2020 yılları arasında aynı kurumun Su Yolları Dairesi Başkanlığı, 2018-2021 yıları arasında ise Limanlar ve Kıyı Yapıları Etüt Proje
Dairesi Başkanlığı görevini asaleten yürüttü. 2021 yılında emekli oldu. Evlidir.
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Salih Sağır
1958 yılında Trabzon-Ortahisar’da doğdu. 1981 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan
sonra 1984 yılında Van Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı.
Aynı kurumun Samsun İl Müdürlüğünde kontrol mühendisi ve müdür yardımcısı, Sinop ve Samsun İl Müdürlüklerinde ise il müdürü olarak görev yaptı. Yapım işleri, imar,
yapı denetimi, yapı malzemeleri, hasar tespiti, ihale mevzuatı, TVK mevzuatı, çevre mevzuatı konularında eğitim ve seminerlere katıldı.
Halen Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Cemil Saklar
1954 yılında İstanbul-Eyüp’te doğdu. Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Muş’ta
1982’de yaptı. Kadıköy Belediye Başkanlığında 19832008’de İmar Müdürlüğünde durum büro şefi olarak görev yaptı. Evlidir.

Hilmi Sarı
1957 yılında Sinop-Boyabat’ta doğdu. İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden (Kadıköy) 1981 yılında mezun oldu.
Askerliğini Ankara’da 1982-1983’te yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1983-1987’de inşaat mühendisi,
1984-1986’da proje mühendisi, 1987-1989’da teknik ofis
şefi, 1990’da şantiye şefi, 1991-1992’de proje mühendisi,
1992-1998’de şantiye şefi, 1995-2002’de şantiye şefi-teknik ofis şefi olarak çalıştı. 1998 yılında emekli oldu. Evli
ve üç çocuk babasıdır.

Serdar Sarıakçalı
1959 yılında Osmaniye-Kadirli’de doğdu. İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Konya’da 1982-83’te yaptı.
Sarıyer Belediyesinde 35 yıl çalıştı. Sarıyer Belediyesine
girmeden önce muhtelif büro ve şantiyelerde statiker-saha mühendisi olarak görev yaptı. Yaklaşık 5 yıldır başkan
yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evlidir.
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Atıf Selçuk
1959 yılında Kırşehir’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde çeşitli firmalarda;
1981-1985’te proje mühendisi, sistem analisti, programcı,
1985-1989’da ortağı olduğu şirkette hidrolik, hidrolojik
projeler sorumlusu, 1987-1989’da ortağı olduğu şirkette
genel müdür yardımcısı, proje mühendisi, 1990-1991’de
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda proje kontrol mühendisi, 1991-1994’te Türkiye Halk Bankası İnşaat Müdürlüğünde proje ve inşaat kontrol mühendisi, yeniden özel sektörde; 1994-1995’te
içme suyu ve kanalizasyon projeleri grup şefi, 1995-1996’da proje müdürü, 19972002’de sistem analist, programcı ve inşaat mühendisi olarak çalıştı. 2002’den
bu yana serbest mühendislik yapmaktadır.

Eralp Serper
1957 yılında Rize-Derepazarı’nda doğdu. İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini 1984’te Erzurum’da yaptı.
1985-1987’de şantiye şefi, 1987-2021’de firma ortağı olarak çalıştı.

Selami Serpiciler
1959 yılında Bursa’da doğdu. Konya Devlet Mühendislik
Mimarlık Akademisinden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini 1981-82’de İstanbul-Van’da yaptı. Özel sektörde
çeşitli firmalarda; 1982’den 2016’ya kadar ortak olarak
çalıştı. 2015-2016’da şantiye şefliği yaptı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Süleyman Seyrek
1951 yılında Antalya-Finike’de doğdu. 1981 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Askerliğini
üniversite öncesi tamamladı. 1982-1984 yılları arasında
serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. 2015 yılına kadar Antalya ve Muratpaşa Belediyelerinde proje kontrol
mühendisi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Cemil Sezer
1981 yılında Ankara-Güdül’de doğdu. 1981 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1974 yılında elektrik teknisyeni olarak göreve başladığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde mezuniyetinden sonra inşaat mühendisi olarak çalışmaya devam etti.
1999 yılında aynı kurumum Tesisler Daire Başkanlığından emekli oldu. 1999-2004 yılları arasında Ankara-Güdül Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Hasan Ertan Solim
1958 yılında İstanbul’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesinden 1981 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını
aynı okulda 1986’da tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 1981-1982’de Su Kaynakları Bölümü Araştırma
Asistanı, özel sektörde çeşitli firmalarda; 1982-1988’de
şantiye şefi, 1988-1992’de proje müdürü, 1999-2004’te
projeler direktörü ve genel müdür yardımcısı, 20042007’de proje kontrol ve teknik müdürü ve iş doğrulama tek yetkili mühendisi, 2007-2012’de proje direktörü,
2007-2019’da başkan yardımcısı, 2019-2021’de teklif hazırlama koordinatörü
olarak çalıştı. Evlidir.

Eyyüp Sözdinler
1953 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1981 yılında FHS-Köln
/ Almanya Köln Mühendislik Bilimleri Akademisinden
mezun oldu. 1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1984-1985 yıllarında özel bir mühendislik bürosunda statik mühendisi olarak çalıştı. 1986-2001 yılları arasında özel bir firmada arazi mühendisi, hakkediş
mühendisi, kesin hesap mühendisi olarak görev yaptı.
2001-2012 yılları arasında özel bir firmada hakkediş kesin hesap mühendisi olarak çalıştı. 2013-2018 yıllarında
özel bir şirkette mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ahmet Sucaklı
1955 yılında Sivas-Suşehri’nde doğdu. 1981 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İstanbul İETT Genel
Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir
süre özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. 1989-1992
yılları arasında kurucu ortağı olduğu firmada teknik müdür olarak görev yaptı. Halen sahibi olduğu firmada çelik
yapılar, çelik fabrika depo, sundurma, jeodezik kubbe yapıları konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yılmaz Şahin
1954 yılında Bulgaristan-Kırcali’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981
yılında mezun oldu. Askerliğini Bulgaristan’da 19731975’te yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 19821987’de çelik konstrüksiyon statik, imalat kontrolü,
1987-1990’da teklif mühendisi, 1990-1995’te teklif ve pazarlama mühendisi, 1995-1997’de iş geliştirme ve teknik
müdürü, 1997-1999’da teklif bölümü şefi, 1999-2001’de iş
geliştirme ve pazarlama bölümü şefi, 2001-2013’de planlama bölümünde uzman mühendis olarak çalıştı. 2013-2018’de ise Rusya’da iş
geliştirme bölümünde çalıştı. 2018’den bu yana Rusya projelerine danışmanlık
yapmaktadır. Evlidir.

Hüsnü Atila Şifa
1959 yılında Antalya’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. 1981-1984’te ABD Michigan
Üniversitesi ve Wayne State Üniversitesinde yüksek lisansını yaptı. Askerliğini Burdur’da 1987’de yaptı. Özel sektör firmalarında 1984-1986’da şantiye mühendisi, 19872007’de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 2007’den bu
yana denetleyici olarak çalışmaya devam etmektedir. Evlidir.
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Aydın Tabakan
1960 yılında Adana’da doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında bir proje ofisinde projelendirme
ekibinde yer aldı. 1983 yılında kendi proje ofisini açarak
çok sayıda yurt içi ve yurt dışı projeler yaptı. 1985 yılında
statik projelerin hesaplamalarını bilgisayar kullanarak,
1990 yılında ise yine güney illerinde proje çizimlerinde
ilk kez plotter cihazı kullanarak projelendirme yapmaya
başladı. Özel sektöre ve kamuya ait çok sayıda betonarme ve çelik yapının projelendirmesini ve danışmanlığını yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası A Grubu Referans Belgesi sahibidir. İşletme Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanlarında yüksek
lisans yaptı. Halen proje ve danışmanlık yaparak, mesleğini sürdürmektedir. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Arif Talip
1955 yılında Dabinitsa’da doğdu. Sofya Yüksek Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinden 1981 yılında mezun oldu.
Askerliğini Bulgaristan’da 1974-1976’da yaptı. Gotze
Dolchev Bayındırlık Müdürlüğünde (Bulgaristan) 19811990’da mühendis-başmühendis-müdür yardımcısı, Körfez Belediyesinde 1990-2014’te mühendis, su işleri müdür
yardımcısı ve fen işleri müdürü olarak görev yaptı. 2014
yılından bu yana özel sektörde uygulama denetçisi olarak
çalışmaya devam etmektedir. Evlidir.

Orhan Tek
1959 yılında Adapazarı-Camili’de doğdu. 1981 yılında Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisini bitirdi.
1982-1983 yıllarında İstanbul ve Urfa’da askerlik hizmetini tamamladı. Mesleğe ilk olarak 1983 yılında Bursa’da
bir mimarlık bürosunda projeci olarak başladı. 19841999 yılları arasında ortağı olduğu şirketle kooperatif taahhüt işleri yaptı. İş hayatına 2001-2008 yılları arası yapı
denetim Bursa temsilcisi, 2008 yılından sonra şantiye şefi
olarak çalıştı. Halen aynı firmada teknik müdür olarak
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ferruh Torlak
1960 yılında Bartın’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Bartın’da
1982-83’te yaptı. Özel sektörde serbest mühendis olarak
1983-1999’da proje çizim inşaat yapım işleri yaptı. Muhtelif firmalarda 2000-2010’da şantiye şefliği, proje müdürlüğü, danışmanlık, kontrollük hizmetleri yaptı. 20102021’de proje ve uygulama denetçiliği yaptı. Evlidir.

Birol Tortop
1959 yılında Ankara-Çubuk’ta doğdu. Selçuk Üniversitesinden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini İstanbul’da
1982’de yaptı. Özel sektörde 1981’de kontrol mühendisi
olarak başladığı meslek hayatında İmar ve İskan Bakanlığında 1981-1984’te mühendis ve idareci, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığında 1984-1994’te mühendis ve idareci,
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1994-1999’da genel
sekreter yardımcısı, özel sektörde 2000’de yönetim kurulu
başkanı olarak çalıştı. Evlidir.

Uğur Tosyalı
1957 yılında Kastamonu-Tosya’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Askerlik hizmetini Tekirdağ’da tamamladı. 2006 yılına kadar çeşitli
firmaların konut, kanal yenileme ve kanalizasyon, yol,
isale hattı gibi projelerinde şantiye şefi, hak ediş düzenleme ve danışman olarak görev aldı. Evlidir.

Ömer Zeki Tuğutlu
1958 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Kars’ta 1982’de yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda statiker, şantiye mühendisi, şantiye şefi, ortak, yapı denetçi, danışman olarak
çalıştı. Evlidir.
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Ahmet Tuncan
1959 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek
lisansını tamamladı. 1984 yılında Anadolu Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak
çalışma hayatına başladı. Anadolu Üniversitesi adına
YÖK bursu ile gittiği ABD’de Lehigh Üniversitesinde doktorasını 1992’de tamamlayarak üniversitedeki görevine
döndü. Askerliğini 1992-1993’te Ankara’da yaptı. Anadolu Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümünde 1994 yılında doçent, 1999 yılında profesör unvanını
aldı. Anadolu Üniversitesinde 1993-1996’da Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan
Yardımcılığı, 2001-2003’te Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı
ve 2004-20012’de İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yaptı. 2007-2013 yılları
arasında TÜBİTAK, Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), İnşaat Grubunda Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018’den bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salim Azmi Tuncel
1953 yılında İstanbul’da doğdu. 1981 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1983 yılında
İstanbul’da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ortağı olduğu firmayı kurdu. 29 yıl proje ve kontrollük işleri
yaptıktan sonra emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Cahit Turhan
1960 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat
Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.
1985 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak çalışmaya başladı. Kontrol mühendisliği, büro
mühendisliği, kontrol şefliği görevlerinde bulundu. 1995
yılından itibaren İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Otoyol Bakım İşletme Başmühendisi, Otoyol Yapım
Başmühendisi, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü
yaptı. Bu görevinden emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı
ardından Danıştay Üyeliği yaptı. Danıştay Üyeliğinden emekliliğinin ardından
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO ‘luğunu yaptı.
10 Temmuz 2018 tarihinden 28 Mart 2020 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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İsmail Faruk Tümer
1959 yılında Gaziantep’te doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1982-1983 yıllarında askerlik görevini tamamladı. 1984
yılında şantiye şefi olarak çalışmaya başladı. 1993-1995’te
proje mühendisliği yaptı. 1995 yılında Muğla Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalışmaya başladı. Yapım Şube Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra
15 Nisan 2005 tarihinde emekli oldu. 2005-2008’de danışmanlık hizmeti ve ihale dosyası hazırlanması işleri yaptı. 2008-2020’de özel
sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesinde
2002-2003 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2009 yıllarında Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev yaptı. A sınıfı iş güvenliği uzmanıdır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Mustafa Ümit Türksoy
1958 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun
oldu. 2. Kolordu İnşaat Emlak Dairesinde 1982’de askerliğini yaptı. Suudi Arabistan’da 1983-1987’de saha mühendisi, çeşitli firmalarda; 1988-1989’da şantiye şefi, 19901991’de teknik müdür 1991-1992’de proje koordinatörü,
1992-2004’te proje müdürü olarak çalıştı. 2004’ten bu
yana kurucu ortak olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

Saim Ulucan
1957 yılında Adana-Bahçe’de doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara’da
askerlik hizmetini tamamladı. 1992 yılına kadar çeşitli
firmalarda saha mühendisi ve saha şefi olarak çalıştı.
1994-2009 yılları arasında Karadeniz Ereğli Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğünde teknik başkan yardımcısı olarak
görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Selvet Uraz
1956 yılında Denizli-Tavas’ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden 1981 yılında mezun
oldu. Askerliğini Kırklareli’nde 1982-1983’te yaptı. 19842002’de T. Emlak Bankası AŞ’de İzmir Şube ve Bölge Gayrimenkul Değerlemede, 2002-2012’de T.C. Ziraat Bankasında İzmir Şube ve Bölge Gayrimenkul Değerlemede görev
yaptı. 1992-2013’te İzmir İdare ve Vergi Mahkemelerinde
bilirkişilik yaptı. 2013-2015’te gayrimenkul değerleme uzmanlığı yaptı. Halen gayrimenkul değerleme uzmanı ve
şube müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. Evlidir.

İbrahim Uslu
1958 yılında Balıkesir’de doğdu. 1981 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1982 yılında Tekirdağ’da askerlik hizmetini
tamamladı. Tüm meslek hayatı boyunca çeşitli firmaların büyük projelerinin şantiyelerinde vardiya mühendisi, şantiye şefi yardımcısı, proje müdür yardımcısı, teknik
müdür, müşavir ve proje müdürü olarak görev yaptı. Halen bir firmanın sulama ve baraj projesinde genel koordinatör olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Aydın Uslupehlivan
1954 yılında Adana-Yüreğir’de doğdu. 1981 yılında Adana
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Askerliğini İstanbul’da 1982-1983’te yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; saha mühendisi, şantiye şefi, bölge
müdürü olarak çalıştı, Seyhan Belediyesinde 2014’te Başkan Yardımcılığı, TBMM 25. ve 26. Dönem Milletvekilliği
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasret Usta
1956 yılında Giresun-Görele’de doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Samsun
DSİ’de başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra,
40 yıldır özel sektörde mühendis, şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalışmaktadır. 18 yıl Atatürk Barajında çalıştı. Halen enerji sektöründe çalışmalarını sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ömer Metin Uzuner
1957 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983’te Burdur’da yaptı.
Mezuniyet sonrası İngiltere, Cambridge ve Londra’da eğitim gördü ve çalıştı. Libya’da 1982’de şantiyelerde saha
mühendisliği, şeflik ve koordinatörlük yaptı. Firmalarda
1985-1991’de genel müdür ve yönetim kurulu üyeliklerinde görev aldı. 1991’den itibaren Türkiye’de muhtelif inşaat yatırım ve müteahhitlik işleri yaptı. Halen yatırım,
kiralama, satış noktasında inşaat işlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Ali Nuri Ülgezen
1958 yılında İstanbul-Sarıyer’de doğdu. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
Halen yapı malzemesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır.

Ahmet Hamdi Ünlü
1960 yılında Bolu-Gerede’de doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
İstanbul’da 1982-1983’te yaptı. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı DLH İnş. 1. Bölge Müdürlüğü Rize’de 19841986’da kontrol mühendisi, Teknik Daire Başkanlığında
1986-1994’te inşaat mühendisi, Ankara Altındağ Belediye Başkanlığında 1994-1997’de Fen İşleri Müdürü, BAĞKUR Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığında
1997-1999’da Daire Başkanı, Ankara Altındağ Belediye Başkanlığında 19992004’te Belediye Başkan Yardımcısı, ASKİ Genel Müdürlüğünde 2004-2006’da
inşaat mühendisi, kontrol mühendisi, Adalet Bakanlığı Teknik işler Daire Başkanlığında 2006-2008’de inşaat mühendisi, daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2008’de emekli oldu. 2008-2012’de serbest projeci, 2012-2016’da proje
müdürü, Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA AŞ’de 2018-2019’da genel müdür
olarak çalıştı. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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Ferhat Yağ
1958 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1981 yılında Adana
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Askerliğini Çorlu’da 1982’de yaptı. Özel sektörde 1983’te
şantiye şefliği yaptı. Seyhan Belediyesinde 1994’te proje
kontrol ve yapı denetim, Çukurova Belediyesinde 2009’da
proje kontrol ve yapı denetimde çalıştı. Özel sektörde
2014’te proje ve uygulama denetçisi olarak çalıştı. Evlidir.

Gürol Yağman
1959 yılında İzmir-Konak’ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında
mezun oldu. Askerliğini İzmir ve Erzurum’da 1982-1983’te
yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1981-1982’de saha
mühendisi ve kısım şefi, 1982-1987’de şantiye kısım şefi,
proje şefi, 1987-1988’de şantiye şefi, 1988-1994’te proje
kontrol şefi ve işveren temsilcisi, 1994-1997’de proje koordinatörü ve işveren temsilcisi, 1997-1999’da proje müdürü, 1999-2000’de şantiye şefi, T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 2000-2005’te Fen İşleri ve İhale İşleri Başkanlık Müşaviri, yine özel
sektörde; 2005-2006’da proje müdürü ve işveren temsilcisi, 2006-2009’da proje müdürü, 2009-2011’de Cezayir’de genel koordinatör, 2011-2013’te Bağdat’ta
projeler genel koordinatörü, T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 2014-2021’de
Büyükşehir Belediyesi Fahri Onursal Başkanlık Müşaviri olarak çalıştı. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

Bayram Ayhan Yakar
1958 yılında Isparta’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden (Galatasaray) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
Afyon’da 1982-1983’te yaptı. Özel sektör firmalarında
1983-1988’te inşaat kısım şefi, 1988-1990’da şantiye şefi,
1990-1995’te inşaat kısım şefi, 1995-2007’de akaryakıt,
havaalanı F16, tatil köyü gibi tesislerde şantiye şefi olarak çalıştı. Evlidir.
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Ali Esat Yaşar
1957 yılında İstanbul’da doğdu. Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. 1982 yılında mühendislik
bürosu açtı. Askerliğini İstanbul’da yaptı. Kendi iş yerinde
mühendislik hizmetlerine devam etti. Restorasyon, konut
ve otel inşaatları yaptı. 1986 yılında Beykoz Belediye Başkanlığında inşaat mühendisi olarak göreve başladı. Süreçte Fen işleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Atölye Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Yol, altyapı, üstyapı, köprü, liman, hizmet binaları, spor tesisleri, park, meydan
düzenlemeleri ve benzeri çalışmalarda bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Sait Yaymanoğlu
1960 yılında Denizli’de doğdu. Denizli Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
1981 yılında mezun oldu. Askerliğini uzun dönem yedek
subay olarak tamamladı. Proje mühendisi olarak işe başladı, aynı zamanda şantiye şefliği yaptı. 1983-1988’de Denizli İMO’da fahri proje denetçisi olarak görevlendirildi.
1988 yılında ortaklı şirketini kurdu. Çalışma hayatı boyunca özel ve resmi olmak üzere çok sayıda projeler yaptı,
taahhüt işleri gerçekleştirdi. 1999 yılında Pamukkale Üniversitesinde inşaat teknik resmi derslerine girdi. 1998’de Denizli İMO adına Denizli Şube, Muğla, Marmaris, Fethiye ve Bodrum temsilciliklerinde eğitici mühendis olarak seminerler verdi. 2000-2002 yılları arasında İMO Denizli Şubesinde
yönetim kurulunda sayman üye olarak görev yaptı. Mesleki ve ticari faaliyetini
halen kendi firmasında sürdürmektedir.

Sadri Maksudi Yazgan
1958 yılında Kayseri-Tomarza’da doğdu. Yıldız Teknik
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1981 yılında mezun
oldu. Askerliğini Kırklareli’nde 1983’te yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; proje müdürü, bölge müdürü ve koordinatör olarak çalıştı. 2016’dan bu yana kurucu ortak
olduğu firmasında çalışmaktadır. Evlidir.
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Halil Erhan Yenerkol
1959 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini İzmirNarlıdere’de 1982-1983’te yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1983-1997’de şantiye şefi, 1997-2003’te genel
müdür, 2004-2018’de şirket müdürü olarak çalıştı. Evlidir.

Nebil Yengüner
1958 yılında Adana’da doğdu. 1981 yılında Adana İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini Yedek Subay olarak Kars’ta tamamladı. Proje
üretimi, şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. Halen
SİM olarak çalışmalarına devam etmektedir. İMO Adana
Şube Yönetim Kurulunda Üye (2002-2004), Sekreter Üye
(2004-2006) ve 41, 42 ve 43. Dönemlerde (2008-2014) İMO
Denetleme Kurulunda Üye, Raportör Üye ve Başkan yardımcısı, 45. Dönemde (2016-2018) Denetleme Kurulu Başkanı, 47. Dönemde Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Yıldırım
1958 yılında Malatya’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesinden 1981 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu.
Askerliğini 1982 yılında Ankara’da yaptı. Kadıköy Belediyesinde 1983-2009’da kontrol amiri, Ataşehir Belediyesinde 2009-2010’da Fen İşleri Müdürü, Kadıköy Belediyesinde 2010-2016’da teknik eleman olarak görev yaptı.

Necdet Yıldırım
1957 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden (Vatan) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini İzmir’de
yaptı. 1983 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu firmada birçok işler yaptı. 2014 yılından beri de kendi adına
müteahhit, yapı ve proje alanlarında inşaat işleri yapmaktadır. Evlidir.
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Hüseyin Avni Yılmayan
1957 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden (Vatan) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Kırklareli’nde 1981-1982’de yaptı. Özel sektörde çeşitli
firmalarda; 1984-1988’de yatırımdan sorumlu mühendis, 1988-1990’da altyapı saha mühendisi, 1991-1994’te
şantiye şefi, 1994-2001’de şantiye müdürü, 2010-2021’de
yapı denetçisi uygulama müdürü olarak çalıştı. Evlidir.

Yalçın Yılmaz
1960 yılında Bursa-Karacabey’de doğdu. İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden (Vatan) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
İzmir’de 1982’de yaptı. 30 yıl boyunca şirket müdürü olarak çeşitli konut (villa, daire, havuz vb.) imalatları yaptı.
Evlidir.

Lütfiye Yiğit
1959 yılında Niğde’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun
oldu. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1981-1982’de statik hesap mühendisi, 1983-1988’de hak ediş mühendisi,
1993-2003’te hak ediş şefi, 2003-2006’da işletme müdürü
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Selahattin Yiğit
1956 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun
oldu. Askerliğini İzmir’de 1987’de yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda; 1981-1986’da şantiye şefi, 1988-1998’de
şantiye şefi, 1998-1999’da proje müdürü olarak çalıştı.
1999’dan itibaren genel müdür olarak görev yaptı. Evli ve
iki çocuk babasıdır.
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Yavuz Yolcu
1959 yılında Ordu-Korgan’da doğdu. 1981 yılında Adana
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Askerliğini 1984 yılında asteğmen olarak Erzurum’da
yaptı. 1980-1982’de statik proje mühendisi olarak çalıştı.
Kendi firmasında; 1982-2021 yılları arasında proje mühendisi ve proje uygulama denetçisi olarak Yozgat, İstanbul ve Kocaeli’nde çalıştı. Evlidir.

Ahmet Bülent Yorgancı
1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1981 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana kendi firmasında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gülten Yürek
1959 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
82. Şube Müdürlüğünde 1986’da etüt ve planlamada, 13.
Bölge Müdürlüğü Etüt ve Planlama Şube Müdürlüğünde
1987’de, 133. Şube Müdürlüğünde 1989’da kontrollükte,
Proje Şube Müdürlüğünde 1997’de proje yapımında, Proje
ve İnşaat Şube Müdürlüğünde 2007’de proje yapı kontrollükte görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Varol Yürük
1958 yılında Afyonkarahisar-Emirdağ’da doğdu. 1981 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında İzmir İstihkam Okulunda askerlik hizmetini tamamladı. 1983-2000 yıllarına sahibi olduğu büroda serbest mühendislik yaptı. Özel bir şirkette dört yıl sözleşmeli olarak
çalıştıktan sonra tekrar kendi bürosunu açtı. Halen proje
kontrollük ve danışmanlık konularında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Azmi Zülfikar
1960 yılında Bitlis’te doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden (Galatasaray) 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini
Tuzla’da 1982-1984’te yaptı. Meslek hayatı boyunca şantiye şefi, kurucu ortak ve genel müdür olarak ülkenin her
bölgesinde içme suyu, kanalizasyon, yol, şehir arıtma tesisi, havaalanı, eğitim merkezleri, konutlar, villalar, fabrikalar ve lojistik depolar yaptı. 2001 yılından beri kendi
firmasında işlerine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk
babasıdır.
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İsmail Hakkı Acar
1947 yılında İstanbul-Suadiye’de doğdu. 1971 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 1988-1994 yılları arasında Mimar
Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1994-1999 yıllarında
Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 1981-1986 yıllarında çeşitli
uluslararası inşaat firmalarında mühendis olarak yurt
dışı şantiye, proje yönetimi, iş ve proje takibi yaptı. 19861988 yılları arasında özel bir firmada trafik projeleri sorumlusu olarak çalıştı.
1988-1989 yıllarında özel bir yurt dışı firmasında İETT işletme ve hat iyileştirme çalışmasında yerel uzman olarak görev yaptı. 1989-1994 yıllarında İstanbul
Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı, 1995-1998 yıllarında Bursa Büyükşehir
belediyesinde başkan danışmanı olarak görev yaptı. 1999-2001 yıllarında İzmir
Büyükşehir Belediyesinde genel müdür ve 2001-2004 yıllarında genel sekreter
yardımcısı olarak çalıştı. 2005-2007 yıllarında özel bir şirkette proje yöneticiliği
yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa Acartürk
1939 yılında Uşak’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet
Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1972-1998 yılları arasında
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Uşak Şube Müdürlüğünde yapım şube müdürü olarak görev yaptı. 1998-2008 yıllarında bir hazır beton firmasında beton karma reçetesi
hazırlama işini yürüttü. İki yıl İMO Uşak Şube’de beton
laboratuvar görevlisi olarak çalıştı. Halen bir laboratuvar firmasında denetçi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Ali Ergin Açan
1948 yılında Büyükçekmece’de doğdu. 1971 yılında ODTÜ
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1973 yıllarında
T.C.DD Genel Müdürlüğünde proje mühendisi olarak görev yaptı. 1973-1977 yıllarında Ulaştırma Koordinasyon
İdaresi Başkanlığında kıdemli mühendislik yaptı. 19771980 yıllarında Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel
Müdürlüğünde inşaat müdürü olarak görev yaptı. 19802010 yılları arasında çeşitli özel firmalarda kontrol amiri,
şef müşaviri, proje müdürü, yönetici (3 farklı firmada) ve icra kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010-2020 yıllarında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasında kıdemli Teknik Danışman olarak mesleğini sürdürdü. Ayrıca 1992-1994 yıllarında
TMMOB İMO Ankara Şube Başkanlığı, 1994-1996 TMMOB İMO Genel Başkanlığı
yapmıştır. 1994-2006 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Avrupa Konseyinde
(ECCE) TMMOB İMO temsilcisi olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Zülfikar Ada
1944 yılında Kırklareli-Urviç’te doğdu. 1971 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1973-1975 yıllarında
askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1973 yıllarında özel
bir firma bünyesinde üretim şefliği yaptı. 1975-1982 yıllarında DSİ Tuzla İstanbul Öngermeli beton boru fabrikasında üretim müdürlüğü yaptı. 1982-1986 yıllarında
şantiye şefi, 1986-1989 yıllarında fabrika müdürü olarak
görev yaptı. 1989-1993 yıllarında muhtelif işler yaptı.
1993-2021 yılları arasında şantiyeler koordinatörü, proje
müdürü ve teknik işler sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Bilgin Akatay
1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İTÜ inşaat
Fakültesinden mezun oldu. 1971-1972 yıllarında Vatan
Mühendislik Yüksek Okulu Yapı Statiği Bölümünde asistanlık yaptı. 1974 yılında KTÜ İnşaat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kontrol mühendisi olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1970 yılında Karayolları 17.
Bölgede stajyer olarak görev yaptı. 1971-1976 yıllarında
özel bir firmada büro şefi göreviyle proje, öğütme binaları, boru köprüleri, fabrika ve taşıt laboratuvar binaları
gibi işleri tamamladı. 1976-1993 yıllarında özel bir şirketin kurucu ortaklarından olup şirketi müdürü görevi ile proje yönetim, inşaat ve müteahhitlik işlerinde çalıştı. 1993-2001 yıllarında şirket murahhas aza ve genel müdürü görevi ile
ağırlıklı olarak inşaat ve taahhüt işlerinde çalıştı. 2001 yılından itibaren genel
müdürlük binası, villa tadilat ve dekorasyon, apt dairesi tadilat, konut ve iş yeri
binası, maden ve metalurji sektörü teknoloji transfer programları, enerji projeleri, kaya gazı projeleri ve çevre hava kirliliği Doas online ölçüm sistemleri uygulamalarında yer aldı. Ayrıca çeşitli yapı denetim firmalarında uzman yapı proje
denetçisi, proje ve yapı denetçisi ve proje yönetim danışmanı olarak görev yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ülkü Akcüre
1941 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden
mezun oldu. 1973 yılında İzmir’de askerlik hizmetini tamamladı. 2000 yılına kadar çeşitli illerde konut, okul, cezaevi, sanayi sitesi projelerinde şantiye şefi olarak çalıştı. 2000-2005 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesinde
meslek dersleri verdi. 2012-2018 yıllarında ise Afyon ve
Isparta’da yapı denetim firmalarında proje ve uygulama
denetçisi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

70

Meslekte 50 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1971-2021)

Mehmet Latif Aksoy
1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğünde şantiye
şefi olarak meslek hayatına başladı. 1973-1974 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra DSİ Elazığ 9.
Bölge Müdürlüğüne geçti. 2007 yılından emekli olana kadar bu kurumda planlama mühendisi, kontrol mühendisi,
proje inşaat şube müdürü ve bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Aksu
1948 yılında Isparta-Yalvaç’ta doğdu. 1971 yılında ODTÜ
İnşaat Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1971-1973 yıllarında ODTÜ Bilgisayar Bilimleri Bölümünde asistan olarak görev yaptı.
1973 yılında mühendislik mekaniği uygulamalı matematik dalında doktora çalışmasını yaptı. 1976 yılına kadar
University Of Wisconsin’de ders verdi. Yirmi civarında
bilimsel makalesi uluslararası düzeyde yayınlandı. 1976
yılında Türkiye’ye dönerek havaalanı yaptı, toplu konut
kanunu hazırladı. ODTÜ’de bilgisayar mühendisliğinde ders verdi. Kurucusu olduğu şirkette 160 konut projesinde 30.000 konut tamamladı, mühendislik projelerine imza attı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde danışmanlık yaptı. 1994
yılında Aydın Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 1999 yılında ikinci kez belediye
başkanlığına seçildi. 1997 yılında Avrupa konseyi yerel ve bölgesel yönetimler
kongresi üyeliğine seçildi. Sürdürülebilir kalkınma komitesi başkanlığını üç yıl
süre ile yürüttü. 1998 yılında Başbakanlığın görevlendirilmesi üzerine bir proje
kapsamında devlet bilgi sistemi başta olmak üzere Türkiye’nin 21. Yüzyıl hedef
ve yapılanmalarını konu alan çalışmalarını yürüttü. 2003-2008 yıllarında ODTÜ
şehircilik bölümünde ders verdi. 2004 yılından bu yana Romanya, ABD, Norveç
ve Türkiye’de kurduğu 9 yeni şirketle müşavirlik, planlama ve gayrimenkul yatırımları konusunda projeleri hayata geçirdi. 2017 yılından bu yana ABD Newjersey kentinde inşaat yatırımlarına başladı. Romanya Köstence kentinde kurduğu
sanayi bölgesi projesi devam etmektedir. Ayrıca 22 bilimsel çalışmasını yayınladı.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Kazim Aktağ
1946 yılında Erzincan’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1972 yılında Ankara’da askerlik hizmetini tamamladı. YSE’de kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Kamudan ayrılarak özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı.
Daha sonra kendi adına serbest mühendis olarak proje ve
taahhüt işleri yaptı. İki çocuk babasıdır.
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Turan Alp
1948 yılında Erzurum’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı yıl Erzurum PTT
Başmüdürlüğünde meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra inşaat müteahhitliği yapmaya başladı. 2000 yılına kadar müteahhit olarak bina
altyapı projelerini tamamladı. 2005-2021 yılları arasında
TOKİ müşavirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gülay Altay
1948 yılında Bursa’da doğdu. 1971 yılında İTÜ’den mezun oldu. 1971-1985 yılarında İTÜ’de asistan ve doçent,
1985-2015’te Boğaziçi Üniversitesinde doçent ve profesör
olarak görev yaptı. 2017 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesinde profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları çelik yapılar, yapısal birleşimler, deprem yapı
mühendisliği, tarihi binaların onarım ve güçlendirilmesi,
plaklar, akıllı yapılar konularını kapsamaktadır. Uluslararası düzeyde COST-C1 (Yarı-rijit Birleşimler), COST-26
(Olağanüstü etkiler Altındaki Kentsel Yerleşimlerde Yapılar) ve FP-6 PROHITECH
“Tarihi yapıların geri dönüşümlü teknolojilerle korunması”, “Android-Afete Dayanıklı Şehirler” gibi Avrupa projelerinde ve bir NATO projesinde ülke temsilcisi
ve araştırmacı olarak yer almıştır.

Tamer Altunsu
1946 yılında Gaziantep’te doğdu. 1971 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1973-1974 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1975 yılında İstanbul İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak görev yaptı.
Evlidir.
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Ahmet Zeki Arar
1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Ege Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksek Okulundan mezun oldu.
1972-1973 yılları arasında Eskişehir’de askerlik hizmetini
tamamladı. Tüm meslek hayatı boyunca kendi firmasında
çalışmalarını yürüttü. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Emre Aykar
1946’da İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Robert Koleji
Mühendislik Okulu İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladı. 1972-1975 yıllarında yüksek lisans eğitimini
Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. Çalışma hayatına
1971 yılında araştırma mühendisi olarak başladı. 1985
yılında ortağı olduğu şirketinde 2002 yılına kadar proje
müdürü, genel müdür, murahhas üye ve 2002-2014 yılları arasında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.
2014 yılından beri bir firmanın ortağı ve yönetim kurulu
üyesidir. Aynı zamanda özel bir şirketin yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu
başkanıdır. Meslek yaşamı boyunca, özel bir şirketin yöneticisi olarak yurt içi ve
yurt dışında çeşitli sanayi sitelerinin yapımında metro, raylı sistemleri, TaksimKabataş Füniküleri, İstanbul’da çeşitli tramvay sistemleri, hızlı treni, tünel, demiryolu, tramvayları, tramvay sistemi, köprü, demiryolu gibi projelerin gerçekleştirilmesinde görev aldı. Halen Türkiye Müteahhitler Birliği Yüksek Danışma
Kurulu Başkanı, İNTES Yüksek Danışma Kurulu Başkan Vekili, Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği gibi sivil toplum örgütü görevlerini sürdürmektedir.
2012-2020 yılları arasında merkezi Brüksel’de olan Avrupa Müteahhitler Birliği (FIEC) Başkan Yardımcılığı ve 2015-2016 ile 2019-2020 yıllarında da merkezi
Paris’te bulunan Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu (CICA) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kemal Ayrancı
1950 yılında Ordu-Mesudiye’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden
mezun oldu. 1975 yılına kadar aynı akademinin Zemin
Mekaniği ve Temel İnşaatı Bilim Dalında asistan olarak
görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra
serbest mühendis olarak çalışmaya başladı. Emanet usulü fabrika inşaatı, çok sayıda yapı kooperatifleri inşaatı
denetimi ve danışmanlık hizmetleri ile proje yapımı ve
kooperatif taahhüt işlerini tamamladı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
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İbrahim Bakırtaş
1945 yılında Trabzon-Araklı’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden yüksek
inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1971-1973 yıllarında Boğaziçi Asma Köprüsü inşaatında ve Kocaeli YSE İl
Müdürlüğünde çalıştı. Kendisine ait özel yapı mühendisliği bürosunda bina, köprü ve fabrika projeleri yaptı. Yıldız
Teknik Üniversitesine bağlı yüksek okullarda öğrencilere
betonarme ve çelik bitirme projeleri yaptırdı. 1973 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesine asistan olarak
atandı. 1977 yılında doktora unvanı aldı. 1980 yılında TÜBİTAK bursu ile doktora
sonrası bilimsel araştırmacı sıfatıyla, Paris’te Université Pierre et Marie Curie’de
bilimsel çalışmalar yaptı. Burada hazırladığı bir makalesi, bir Fransız dergisinde
ve Gerard A. Maugin’in “XX. Yüzyılda Mekaniğe Önemli Katkılar” adlı kitabında
yayımlandı. 1981 de doçent ve 1988 de profesör unvanı aldı. Çeşitli bilim çalıştaylarına katıldı. 2012 yılında Ulusal Mekanik Milli Komitesinin “Mustafa İnan
Ödülüne” layık bulunmuştur. Mühendislik mekaniği ve deprem dalgalarının yer
kabuğunda yayılması konularında uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı. İTÜ İnşaat Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dersler
verdi. 1999 Kocaeli Depreminden bu yana, İTÜ UYGAR Yapı ve Deprem Uygulama
Araştırma Merkezinde ve İTÜ Deprem Mühendisliği Afet Yönetimi Enstitüsünde
proje yöneticiliği yaptı. Başta İstanbul olmak üzere, birçok ilde çok sayıda kamu
binasının Depreme Dayanım İncelemeleri ve Güçlendirme Projeleri çalışmalarını
yönetti. Yapı projeleri ve inşaatlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Özel şirketler bünyesinde proje ve uygulama danışmanlığı yaptı. Halen Eminönü’nde bir
Hotel kompleksinin depreme karşı dayanım incelemesi ve güçlendirme projeleri
işinde danışmanlık yapmaktadır. 2015 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Özden Balköse
1949 yılında İzmir-Kemalpaşa’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı
3. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak başladığı meslek hayatında aynı kurumda kıyı inşaatı konularında 33 yıl kontrol teknik şefi, başmühendis ve bölge
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Emekli olduktan
sonra önce ortağı olduğu firmada daha sonra kendisine
ait firmada 2021 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. İki
çocuk babasıdır.
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Hasan Salih Baltaoğlu
1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesinden mezun oldu. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Kendi firmasında uzun yıllar inşaat taahhüt işleri yaptıktan sonra fotoğraf ve reklam sektöründe
yaptığı yatırımlarla reklam ve dekorasyon alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sadi Baş
1946 yılında Kars’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından
İller Bankası bünyesinde İstanbul Bölge Müdürlüğünde
etüt proje mühendisi olarak göreve başladı. 1972 Bingöl Depreminde; deprem kontrol amir yardımcısı olarak
görevlendirildi. Daha sonra sırası ile etüt proje başmühendisliği su ve kanalizasyon şube müdürü olarak göreve
devam etti. İller Bankası 1. Bölge Müdürlüğünde; bölge
müdür yardımcılığı görevinin akabinde 28 yıl sonra emekli oldu. Emekli olduktan
sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Halide Saniye Başaran
1948 yılında Gelibolu-Çanakkale’de doğdu. 1971 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1970-1974 yılları arasında çeşitli özel firmalarda hastane ve konut statik-b.a projeleri, betonarme desinatörlük
öğretmenliği ve statik b.a projeler yaptı. 1974-1976 yıllarında İMO İstanbul Şubesi bünyesinde proje denetimi
ve standart proje kitabı çalışmaları ile İMO Etüt Proje ve
Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespit Kurulunda yer aldı.
1976-2012 yıllarında çeşitli özel firmalar bünyesinde statik proje, teknik müdür yardımcısı, teknik müdür, proje denetim, EPRDKTK gibi
görevlerde bulundu.

Muhlis Başdemir
1942 yılında Gümüşhane-Kelkit’te doğdu. 1971 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde meslek
hayatına başladı. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1974-1985 yılları arasında özel sektörde yurt içi ve
yurt dışında şantiye şefi olarak çalıştı. 1985-2004 yıllarında ise yüklenici olarak özel ve kamu kurumlarına ait
pek çok projeyi tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ekrem Bayram
1947 yılında Düzce’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1973-1974 askerlik dönemi hariç 2008 yılına kadar Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde plan
program mühendisi, planlama başmühendisi, Boğaziçi ve
Haliç Köprüleri bakım işletme başmühendisi olarak görev yaptı. 2008-2018 yılları arasında Tuzla Deri Organize
Sanayi Bölgesinde bölge müdürü olarak hizmet verdi. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Tümer Süha Bingöl
1946 yılında Muş-Bulanık’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul
Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976’da askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1974 yıllarında T.C. Devlet Demiryollarında
mühendis olarak görev yaptı. 1974-1976 yıllarında Paris
Sorbonne’da master eğitimini tamamladı. 1976-1986 yıllarında özel bir Fransız inşaat firmasında mühendislik,
1986-2006 yılları arasında ise inşaat sektöründe çalıştı.
2006 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Rıza Boğa
1946 yılında Bartın’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. 2001 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğünün çeşitli bölge müdürlüklerinde görev aldı. Bu dönemde 15. Bölge Müdürlüğünde şantiye şef yardımcısı ve kontrol şefi, 9. Bölge Müdürlüğünde
asfalt şefi, 6. ve 14. Bölge Müdürlüklerinde araştırma
başmühendisi olarak hizmet verdi. Bir süre özel sektörde
eğitmen olarak çalıştı. Halen ulaştırma alanında hizmet
veren bir firmada üstyapı proje mühendisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Abdulbaki Bozdemir
1948 yılında Mardin-Midyat’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Keban Barajı inşaatında arazi
mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1975 yılında
Diyarbakır’da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra
aynı ilde serbest müteahhitlik yapmaya başladı. 19841985 yılları arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Denizli Bölgesi Sismik Araştırma yol inşaatlarında görev
aldı. 1986 yılında İstanbul’a yerleşerek çeşitli özel inşaat
projelerinde müteahhit olarak yer aldı. 2010 yılında emekli olarak mesleki çalışmalarına son verdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hüseyin Burç
1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda inşaat
müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisinde İstanbul bölge
müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde
ise fabrika, liman, sanayi sitesi inşaatlarında şantiye şefliği ve koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca yapı
denetim firmalarında denetçi inşaat mühendisi olarak
çalıştı.

Mehmet Canan
1949 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 yılında Ankara-Polatlı’da askerlik hizmetini tamamladı. 1977-1980 yılları arasında Karayolları
Genel Müdürlüğü 4. Bölge Köprü Şefliğinde şantiye şefi
olarak görev yaptı. 1980 yılından bu yana Ankara’da serbest mühendis olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Arif Cihan
1949 yılında Bolu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. 1973-1974 döneminde
Erzurum’da askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1999
yılları arasında Emlak Bankasında kontrol mühendisi ve
genel müdür yardımcısı olarak hizmet verdi. 2000-2016
yıllarında özel sektörde genel müdür yardımcısı, genel
müdür ve İstanbul bölge müdürü olarak görev yaptı. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Çarıkçıoğlu
1948 yılında Adapazarı-Sakarya’da doğdu. 1971 yılında Vatan Mühendislik İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
1975-1976 yıllarında Pendik Belediyesi fen İşlerinde görev
yaptı. 1976-1981 yılları arasında özel bir fabrika kuruluşunda yer aldı. Saha mühendisi ve kısım şefi olarak görev
yaptı. 1981-2009 yılları arasında tünel, yol ve liman inşaatlarında saha mühendisi, şantiye şefi, proje müdürü
ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
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Hayati Çetin
1946 yılında Çanakkale-Bayramiç’te doğdu. 1971 yılında
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1972 yıllarında
özel bir firma bünyesinde şantiye şefi olarak görev yaptı. 1974-1981 yıllarında Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü
bünyesinde kontrol şefi, kontrol mühendisi, yol yapım
grup şefi, otoyol başmühendisi olarak çalıştı. 1981-2004
yıllarında iki özel firmada şantiye şefi ve şantiye müdürü
olarak çalıştı. 2005-2019 yılları arasında iki özel müşavirlik firmasında yol yapım
başmühendisi ve teşkilat başkanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Murat Çilesiz
1950 yılında Malatya’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Mühendislik Akademisinden mezun oldu. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1977 yılları arasında
DSİ bünyesinde mühendis olarak görev yaptı. 1978-1985
yılları arasında Uludağ Üniversitesi İnşaat Daire Başkanlığında daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1985
yılından bu yana müteahhitlik şirketinin kurucu ortağı
ve şirket müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve
beş çocuk babasıdır.

Mustafa Sabri Dedeoğlu
1943 yılında İstanbul-Beşiktaş’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu.1974 yılında
Ankara-Polatlı’da askerlik hizmetini tamamladı. Yurt içi
ve yurt dışında çeşitli firmalarda şantiye şefi ve taşeron
olarak hizmet verdi. 2014 yılında emekli oldu. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Şaban Dedeoğlu
1949 yılında Kayseri-Talas’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1980 yılları arasında
Kayseri Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünde kontrol
mühendisi ve merkez şube müdürü olarak çalıştı. 1980
yılında DSİ’den ayrılarak, kendi adına firmasını kurmuş,
1993’te Anonim Şirketine dönüştürmüştür. Halen kendi
şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına
devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mustafa Demirci
1950 yılında Antalya-Kaş’ta doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Antalya’da bir
müteahhitlik firmasında şantiye şefi olarak meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Antalya ve Isparta’da çeşitli inşaat ihalelerini alarak
kendi adına tamamladı. 1990 yılında aile şirketini kurarak Antalya’da pek çok konut inşaatını tamamladı. 2005
yılında aktif iş hayatını sonlandırdı. Halen danışmanlık
hizmetleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Rıza Dereli
1946 yılında Nevşehir-Avanos’ta doğdu. 1971 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Karayolları Genel Müdürlüğünde proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1974
yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel bir
firmada şantiye şefi olarak görev yaptı. Daha sonra kendi firmasını kurarak resmi ve özel inşaatlar yaptı. Halen
mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Mehmet Doğar
1946 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Aşağı Seyhan Ovası Sulama Projesinde
şantiye şefi yardımcısı olarak meslek hayatına başladı.
1975 yılında İzmir’de askerlik hizmetini tamamladı. Bir
süre kendi adına taahhüt işleri yaptı. 1983 yılına kadar
İskenderun ve Adana bölgesinde alt yüklenici olarak çeşitli inşaatları tamamladı. Daha sonra çeşitli firmalarda
şantiye şefi, bölge müdürü, genel müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak görev
yaptı. Halen serbest mühendisliğin yanında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

B. Yılmaz Durak
1937 yılında Aydın-Karacasu’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971-1981 yılları arasında Et ve Balık Kurumunda ihale, hak ediş ve kesin hesap konularında
inşaat şefi olarak çalıştı. Daha sonra Gaziantep Bayındırlık Müdürü ve Türk Hava Kurumunda inşaat mühendisi
olarak hizmet verdi. İMO Ankara Şubesinde bilirkişilik
konusunun düzenlenmesi, bilgilendirmesi ve koordinasyonu ile disipline edilerek kurumlaştırılması konusunda
ilk çalışmaları yürüttü. 15 yıl bilirkişilik yaptı.
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Mehmet Duru
1947 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1971 yılında Ege
Özel Mimarlık ve Mühendislik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971-2006 yılları arasında
serbest müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri yaptı.
2006-2009 yılları arasında özel bir yapı denetim şirketinde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Halen serbest
olarak mühendislik hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca
belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği yaptı. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Düzel
1948 yılında Konya-Beyşehir’de doğdu. 1971 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesinden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul DMM Akademisinde kısa süreli asistanlık yaptı. 1974 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1973-1981 yıllarında şantiye şefliği
yaptı. 1980-2022 yıllarında işveren olarak işhanı, hotel
ve konut gibi inşat işlerini tamamladı. Konya Belediyesi
Selçuklu ilçesinde meclis üyeliği yaptı. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

Necdet Eke
1948 yılında Balıkesir-Edremit’te doğdu. 1971 yılında Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulundan mezun
oldu. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971
yılında Edremit Belediyesinde imar müdürü olarak görev
yaptı. 1975-1989 yılları arasında serbest inşaat mühendisliği yaptı. 1989-1994 yıllarında Edremit Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 1989 yılında Bayburt Sanayi
ve Ticaret Müdürlüğünde mühendis olarak çalıştı. 1999
yılından sonra kendi bürosunda mühendislik hizmetleri
vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Emeklidir.

Mehmet Tahir Ekinci
1938 yılında Diyarbakır-Lice’de doğdu. 1971 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden mezun oldu. 1960-1961 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1981 yılları arasında Karayolları
Müdürlüğü bünyesinde asfalt şantiye şefi, yapım başmühendisi, araştırma başmühendisi ve teknik şef olarak
görev yaptı. 1982 yılında İstanbul 1. Bölge Köy Hizmetleri Başmühendisliğinde müdür yardımcısı olarak çalıştı.
1982 yılında emekli oldu. 1986-2000 yıllarında serbest inşaat mühendisi olarak müteahhitlik yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Gürkan Erduman
1945 yılında Erzurum-Hasankale’de doğdu. 1971 yılında Siegen Hochschule İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1969-1971 yıllarında teknik ressam olarak
çalıştı. 1971-1976 yıllarında özel bir büroda çalıştı. 1976
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1977 yılından bu
yana sahibi olduğu şirketinde statik proje müellifi olarak
statik-betonarme-çelik üstyapı projeleri yapmaktadır.
Stadyum, AVM, konut, fabrika, hastane, okul, turizm tesisi, tahıl silosu, hava alanı gibi işlerde mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bekir Sıtkı Esendir
1949 yılında Eğirdir’de doğdu. 1972 yılında İTÜ inşaat
Fakültesinden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun
oldu. 1972-1976 yıllarında şantiye şefi olarak görev yaptı. 1974-1975 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı.
1976-1979 yıllarında özel bir şirkette proje müdürlüğü
yaptı. 1979-2012 yıllarında çeşitli özel firmalar bünyesinde şantiye şefi, teknik ofis şefi, proje müdürü olarak görev
yaptı. İki çocuk babasıdır.

Nezih Fırat
1947 yılında Düzce’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı okulda üç yıl asistanlık yaptı. 1974 yılında askerlik hizmetini Antalya’da
tamamladıktan sonra serbest çalışmaya başladı. Halen
PVC doğrama ve dış cephe uygulamaları konusunda hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fatma Rennan Gerger
1950 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1971 yılında
Ankara Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1995 yılları
arasında TKİ Genel Müdürlüğü, İnşaat Dairesi Başkanlığı
bünyesinde mühendis, başmühendis ve şube müdürü olarak çalıştı. Evlidir.
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Erşan Gök
1945 yılında Konya-Akşehir’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra YSE Genel Müdürlüğünde proje
teknik şefi olarak meslek hayatına başladı. 1978 yılına
kadar aynı kurumun çeşitli birimlerinde şebeke amiri ve
şef olarak görev yaptı. 1984-1994 yılları arasında İzmir’de
müteahhitlik yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Cafer Gökçe
1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında İDMM Akademisinden mezun oldu. 1971-1973 yıllarında mühendislik bürosunda statik hesap mühendisliği yaptı. 1973-1975
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1985 yıllarında Bolu Bayındırlık Müdürlüğünde kontrol mühendisi
ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1985-1992 yıllarında serbest ticaret ve teknik danışmanlık yaptı. 19922000 yıllarında Bolu Belediyesinde kontrol mühendisliği
ile fen işleri müdürlüğü yaptı. 2000 yılında emekli olduktan sonra inşaat işleri müdürü ve genel teknik işler koordinatörü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Sacit Göksel
1948 yılında Samsun-Bafra’da doğdu. 1971 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesinden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Samsun Limanlar 1. Bölge Müdürlüğü Etüt ve
Proje Başmühendisliği görevine tedviren atandı. Askerlik
hizmetini Hava Eğitim Komutanlığı İnşaat Emlak Daire
Başkanlığında tamamladı. Askerlik hizmetinin ardından Samsuna dönerek Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri
8. Bölge Müdürlüğünde hizmete başladı. 2. Grup kontrol
başmühendisliği, yapım başmühendisliği, vekaleten bölge müdür muavinliği ve
bölge müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 1983 yılı sonunda ayrıldı. Serbest müteahhitlik hizmetlerine başladı. Müteahhitlik süreci içerisinde, On Dokuz
Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun,
Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Ordu İl ve İlçelerinde çok sayıda inşaatını tamamladı. Ayrıca İMO, TSO ve Samsun Şehir Kulübü gibi oda ve dernek kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mustafa Gül
1949 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. 1974-1975 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1971-1972 yıllarında İzmir Limanlar İnşaatı Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 19721973 yıllarında Bayındırlık Bakanlığı Demiryolu ElâzığKeban-Kartalkaya İnşaatı Bölge Müdürlüğünde kontrol
mühendisi olarak çalıştı. 1973-1975 yıllarında Millî Savunma Bakanlığı İstanbul 3. Kolordu Komutanlığında
mühendis-teğmen olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1983 yıllarında
Bayındırlık Bakanlığı Elâzığ Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğü ile 1983 yılında Bayındırlık Bakanlığı Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1983-1997 yılları arasında serbest mühendislik, müteahhitlik yaptı. Evli ve altı çocuk babasıdır.

Atilla Güney
1946 yılında Acıpayam’da doğdu. 1971 yılında Ege Özel
MMY Okulundan mezun oldu. 1970-1971 yıllarında özel
bir şirkette beton laboratuvarı mühendisi olarak çalıştı.
1972-1974 yıllarında yurt dışında betonarme hesap ve
çizim bölümü görevinde bulundu. 1975-1981 yıllarında
büroda çalıştı. 1981-1996 yıllarında özel bir firma bünyesinde proje uygulama şefi, teklif ve pazarlama müdürü,
işletme müdürü ve inşaat montaj müdürü olarak görev
yaptı. 1996 yılında emekli oldu. 2001-2017 yıllarında proje uygulama denetçisi olarak özel bir yapı denetim firmasında çalıştı. 2017-2021 yıllarında özel bir yapı denetim firmasında proje uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nihat Gürbüz
1947 yılında Ağrı-Diyadin’de doğdu. 1971 yılında Vatan
Üniversitesi (Yıldız Teknik) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında askerlik hizmetini tamamladı.1972-1994 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü bünyesinde yapım başmühendisi ve mühendis
olarak görev yaptı. 2000 yılında emekli oldu. Halen şantiye şefliği görevini yapmaktadır. Evlidir.
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Mustafa Kazım Gürgüt
1948 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1974 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1976 yıllarında kontrol mühendisliği yaptı. 1972 yılında Aydın-Nazilli’de büro
açtı. 2005 yılına kadar Ege Bölgesinde betonarme ve mimari projeler yaptı. 2005 yılından sonra yazlık bölgelerde kontrol mühendisliği yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Kenan Güven
1947 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
1974-1975 yıllarında askerlik hizmetini inşaat bölüm
müdürü olarak tamamladı. 1971-1973 yıllarında TEK İnşaat Daire Başkanlığında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1973-2018 yılları arasında çeşitli özel firmalar
bünyesinde şantiye mühendisi, genel müdür yardımcısı,
genel müdür olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana
özel bir şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Türk
Kalp Vakfının yönetim kurulu başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Naci Hançer
1944 yılında İstanbul-Sarıyer’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı yıl İller Bankasında kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1973-1975 döneminde askerlik hizmetini
tamamladı. 1983 yılına kadar serbest mühendis olarak
proje taahhüt işleri yaptı. 1983-2010 yılları arasında özel
sektörde yurt içi ve yurt dışında pek çok projede görev
aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Haskar
1945 yılında Aydın-Karacasu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından
büro açtı. 1971-2006 yıllarında serbest olarak statik proje çözümü ve inşaat yapımında görev yaptı. 2007-2016
yıllarında özel bir yapı denetim firmasında statik proje
denetçisi olarak çalıştı. Bine yakın küçüklü büyüklü bina
ve statik çözümler yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

84

Meslekte 50 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1971-2021)

İbrahim Helvacı
1948 yılında Denizli-Sarayköy’de doğdu. 1971 yılında
ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılında aynı üniversitenin yapı mekaniği
alanında yüksek lisansını tamamladı. 1980 yılından beri
yönetim kurulları dahil olmak üzere İMO’nun pek çok kurul ve komisyonunda görev aldı. 1971-1976 yıllarında iki
özel şirket bünyesinde teknik büro mühendisi, proje mühendisi ve statiker olarak çalıştı. 1976-1982 yıllarında
kurucu ortağı olduğu mühendislik, mimarlık müşavirlik bürosunda proje mühendisi ve yönetici olarak çalıştı. 1982-1983 yıllarında özel bir şirket bünyesinde
teknik müdür olarak görev yaptı. 1983-1988 yıllarında kurucu ortağı olduğu şirketinde inşaat taahhüt işleri yaptı. 1989-1994 yıllarında özel bir şirkette NATO
altyapı yatırımları ve proje yöneticisi olarak çalıştı. 1994-1996 yıllarında T.C.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uygulama dairesi başkanı olarak
çalıştı. 1996-2021 yıllarında serbest danışmanlık hizmetleri kapsamında İhale
dosyası hazırlanması, başkaları tarafından hazırlanmış ihale dosyalarının kontrolü, ihale değerlendirilmesi, proje ve şantiye kontrollüğü, sözleşme yönetimi,
anlaşmazlıklar ve hak talepleri konusunda çalıştı, ayrıca da seminer ve kurslar
verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Çetin İlgün
1949 yılında Hatay-İskenderun’da doğdu. 1971 yılında
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 yılında Isparta’da askerlik hizmetini tamamladı. 1982 yılına
kadar kaba ve ince inşaat işlerinde şantiye şefi ve proje
müdürü olarak görev yaptı. Halen kendi firmasında özel
villa inşaatları ile SPA ve su yapıları konularında faaliyet
göstermektedir. İki çocuk babasıdır.

Mustafa İmamoğlu
1949 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra aynı kurumun 10. ve 11. Bölge Müdürlüklerinde bakım şefi müdür yardımcısı olarak çalıştı. Bir yıl Ankara’da serbest mühendislik yaptıktan sonra
1977 yılında Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünde bölge
müdürü olarak hizmet verdi. 1978-2003 yılları arasında
İstanbul’da serbest mühendis olarak çalıştı. 2004-2006 yıllarında Yenimahalle
Belediye Başkanlığında kontrol mühendisi olarak görev aldı. Daha sonra dört
yıl Karayolları Genel Müdürlüğünde Bakım Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini
sürdürdü. 2009 yılında emekli oldu. Evlidir.
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Orcan İşel
1946 yılında Denizli’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. TKİ Genel Müdürlüğünde
kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1980
yılında kamudan ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı. 1982-1983 yıllarında İmar İskan Bakanlığı Mesken
Genel Müdürlüğünde uzman mühendis olarak çalıştıktan
sonra tekrar özel sektöre döndü. 1989 yılında kendi firmasını kurarak alt taşeron ve müteahhit olarak hizmet
verdi. 2021 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Kabahasanoğlu
1946 yılında Antalya-Kaş’ta doğdu. 1971 yılında ODTÜ
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1975 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1974 yıllarında Orta
Doğu Teknik Üniversitesinde Master Derecesi çalışmaları,
dersler ve tez hazırlığı yaptı. 1974-1975 yıllarında Keban
Marmara bölgesi enerji nakil hattı inşaatında kontrol
mühendisi olarak görev yaptı. 1975-1991 yılları arasında çeşitli özel firmalar bünyesinde mühendis, şantiye şefi
yardımcısı, şantiye şefi olarak çalıştı. Su tasfiye tesisi, Aliağa-İzmir Petkim PetroKimya 2’nci Liman ve Altyapı Tesisleri İnşaatı, hastane, İstanbul Milli Savunma
Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Projeleri, villa ve altyapı, okul, lojman,
inşaat ve ticaret işleri, tatil köyü inşaatlarını tamamladı. 199-1991 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnşaat Daire Başkanı olarak İBŞB’de İstanbul’da yaptırılan
inşaatların kontrol ve koordinasyonunu yaptı. 1991-2005 yılları arasında yurt içi
ve yurt dışında daire, otel, plaj tesisi ile yol ve köprü projeleri gibi işlerde şantiye
şefi, bölge müdürü, kalite kontrol müdürü, bölge müdürü ve teklif hazırlama müdürü olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana özel bir şirket bünyesinde Irak bölge
müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca 1996-1998 yıllarında özel bir
firmada Moskova bölge müdürü olarak, 2002-2005 yıllarında teklif hazırlama
bölümünde çalıştı. Evlidir.

Mehmet Kadıgil
1947 yılında Antalya’da doğdu. 1971 yılında İDMMA
Kadıköy’den mezun oldu. 1974-1975 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1975 yılından bu yana proje ve
danışmanlık hizmetleri vermektedir. Çeşitli şirketlerde
yöneticilik ve inşaat mühendisliği yaptı. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
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Hasan Fehmi Kara
1948 yılında doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden mezun oldu. Aynı yıl
Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğüne yol şantiye şef
yardımcısı olarak göreve başladı. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerin amirliği görevini üstlendi. İki yıl
kendi adına 360 adet Van Çaldıran Afet konut inşaatlarının yapımını tamamladı. Daha sonra tekrar Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne tayini yapıldı. Çeşitli amirlik
görevi ile Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde Bölge
Müdürü olarak görev yaptı. 1980 yılında Karayolları Genel Müdürlük Uzman
Mühendisliğine atandı. 1981 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Daha sonra özel
bir şirkette teknik müdür olarak çalıştı ve o dönemlerde müteahhitlik yaptı. Bu
arada siyasetle uğraştı parti il başkanlığı görevi dahil olmak üzere değişik kademelerde görev yaptı. 1992-2001 yılları arasında Karayolları Sivas 16. Bölge
Müdürlüğünde bölge müdürü olarak çalıştı. 2000 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda başmüfettiş olarak hizmet verdi. 2001 yılında Teftiş Kurulundan başmüfettiş unvanı ile emekli oldu. 2002 yılında Elazığ’dan milletvekili
adayı oldu. Bir dönem İMO Onur Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Cahit Karahan
1941 yılında Uşak’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1964-1966 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı.
1975-1980 yılları arasındaki Edirne İnşaat Mühendisleri
Odası Temsilciliği görevi kapsamında, ilgili dönemde hazırlanan tüm yapı projelerinin onaylanması ve mesleki bilirkişi atamaları gibi sorumluluklarını üstlenmiştir. 19701973 yıllarında Vatan Mühendislik Özel Yüksek Okulunda
asistan olarak görev yaptı. 1973-1977 yıllarında şantiye
şefliği yaptı. 1978-1983 yıllarında Edirne Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Trakya Üniversitesi) öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1983-1988 yıllarında
çeşitli firmalarda şantiye şefliği yaptı. 1988-2000 yıllarında kooperatif inşaatlarında kontrol amiri olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Ayrıca 1977-1980
döneminde Edirne Belediye Başkanı Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Ahmet Kaya
1947 yılında Sivas-Hafik’te doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971
yılında TCDD genel Müdürlüğü bünyesinde yol müdürü
olarak çalıştı. 1995 yılında SSK Genel Müdürlüğü İnşaat
Daire Başkanlığında inşaat daire başkanı olarak çalıştı.
Daha sonra Çankaya Belediyesinde fen işleri müdürü ve
2001 yılında belediye başkan yardımcısı olarak çalıştı.
2010 yılında serbest çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Recep Kaya
1941 yılında Bilecik’te doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde İngilizce yüksek lisansını
tamamladı. 1971-1974 yıllarında PETKİM’de şantiye mühendisliği yaptı. 1974-1978 yıllarında Kocaeli Bayındırlık Müdürlüğünde müdür olarak görev yaptı. 1978-1980
yıllarında İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde bölge müdürü olarak çalıştı. 1980-1982 yıllarında serbest mühendislik ve müşavirlik firmasında çalıştı. 1982-1983 yıllarında özel bir şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1983-1988 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi 17.
Dönem Milletvekilliği yaptı. 1989-1995 yıllarında Türkiye Taş Kömürü İşletmelerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Adnan Kayalı
1948 yılında İstanbul-Bakırköy’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. 1972-1973 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1984 yılında kurmuş olduğu şirkette şirket müdürü olarak inşaat faaliyetlerine devam etmektedir. Evlidir.

Ahmet Yavuz Keçecioğlu
1943 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
1973-1984 yılları arasında T.C. Karayolları bünyesinde
kontrol şefi ve grup şefi olarak çalıştı. 1984-1992 yıllarında sahibi olduğu şirketinde mesleğini sürdürdü. 19912004 yıllarında T.C. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde
köprü yapım kontrol şefi, servis şefi ve grup şefi olarak
çalıştı. 2005-2011 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefliği ve proje
müdürlüğü yaptı. 2012-2013 yıllarında müşavirlik ve mühendislik şirketinde müşavir başmühendisi olarak görev yaptı. Evlidir.
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Hüsamettin Kılıç
1946 yılında Ordu-Ulubey’de doğdu. 1971 yılında Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1973-2011 yılları arasında Bayındırlık
Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi, teknik şef, yapım şefi, müdür yardımcısı olarak çalıştı. Emeklidir. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Yaşar Kılınç
1948 yılında Uşak’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. İller Bankası Genel Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra kendi bürosunu kurdu. Halen serbest mühendis olarak meslek hayatını sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Mehmet Kineş
1949 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1974 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. Özel sektörde elektrik altyapı ve üstyapı iletim inşaatlarında hizmet verdi. Evlidir.

Muharrem Cemil Koca
1950 yılında Adana-Saimbeyli’de doğdu. 1971 yılında
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı yıl YSE
Genel Müdürlüğünde proje mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Ankara İçme Suyu
Proje Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak göreve
başladı. Uzman mühendis ve başmühendis olarak çalıştı.
1982 yılında kurumdan ayrılarak mühendislik ve taahhüt
alanında kendi firmasını kurdu. Öğrenci yurtları, Etibank’ta maden istihracı ve
çok sayıda içme suyu, kanalizasyon ve sulama tesisleri yaptı. Halen aktif olarak
meslek hayatını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ömer Koçak
1947 yılında Amasya-Taşova’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1972-1973
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1978 yıllarında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 1. (İstanbul) Bölge
Müdürlüğü kontrol şefi olarak çalıştı. 1978-1987 yıllarında kendi adına müteahhitlik yaptı. 1987-1989 yıllarında yurt dışında bölge müdürü olarak çalıştı. Çeşitli özel
firmalarda 1990-1997 yıllarında hakkediş başmühendisi,
kalite kontrol müdürü, kalite kontrol başmühendisi olarak görev yaptı. 2020 yılında zemin-malzeme laboratuvar denetçisi ve bilirkişi
olarak çalıştı. Evlidir.

Münür Konak
1948 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973-1974 yılları askerlik dönemi
hariç tüm meslek hayatı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalıştı. 1982 yılına kadar
genel müdürlükte şantiye şefi ve başmühendis, 1982-1987
yıllarında Mersin 5. Bölge Müdürlüğünde bölge müdür
yardımcısı, 1987-1992 yıllarında Sivas 16. Bölge Müdürlüğünde bölge müdürü olarak görev yaptı. 1992-2003 yılları arasında genel müdürlükte daire başkanı, başmüfettiş ve genel müdür yardımcısı olarak hizmet verdi. 2003 yılında emekli oldu. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Ali Köse
1950 yılında Kastamonu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1971-1978 yıllarında
DSİ Kastamonu Şube Müdürlüğünde başmühendis olarak
görev yaptı. DSİ Ankara V. Bölge Müdürlüğüne etüt plan
müdürü olarak tayin edildi. Aynı yıl istifa ederek serbest
çalışmaya başladı. 1984 yılına kadar proje ve taahhüt işleri yaptı. 1984-1989 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılına kadar serbest
mühendis olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ali Orhan Kutluer
1950 yılında Burdur’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun oldu.
Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğünde şantiye
mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1973-1974
döneminde Ankara’da askerlik hizmetini tamamladıktan
sonra Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde görev
yaptı. Bir süre özel firmaların kanalizasyon ve sanat yapıları projelerinde şantiye şefi olarak çalıştı. 1980-1994
yılları arasında Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğü
ile Van 11. Bölge Müdürlüğünde yapım başmühendisi olarak hizmet verdi. 19941998 yıllarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında yatırım daire başkanı
olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2017 yılına kadar kendi firmasında spor
salonu ve özel zeminler kanalizasyon inşaatları yaptı. 2017-2020 yılları arasında
Karayolları Kastamonu Bölgesinin müşavirlik hizmetini yürüttü. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Sabri Maviş
1950 yılında Sinop-Boyabat’ta doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1975 yılında
Antalya’da askerlik hizmetini tamamladı. 1971 yılından
bu yana serbest inşaat mühendisi olarak konut üretimi
ve yapı malzemeleri sektöründe üretici ve işveren olarak
hizmet vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haşim Mutlu
1949 yılında Antalya-Kaş’ta doğdu. 1971 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1977 yılları arasında İller bankasında proje mühendisi, teknik müdür yardımcısı olarak
görev yaptı. 1977-1979 yıllarında iki özel firmada şantiye
şefliği yaptı. 1979-1981 yıllarında Amasya Belediyesinde
teknik işler koordinatörlüğü yaptı. 1981-1999 yıllarında
çeşitli özel firmalarda Arabistan temsilcisi, şantiye şefi,
proje müdürü, ana hissedar, proje müdürü, genel müdür
yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2004 yıllarında ortağı olduğu şirketinde başkanlık
yaptı. 2004 yılından bu yana holdingde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.
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Abbas Mete Narter
1948 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. 1972-2002 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Dairesi
Başkanlığında görev yaptı. En son Kara Grup Başkanlığı
görevindeyken emekli oldu. 2006-2008 yıllarında Ankara
İstinaf Mahkemesi inşaatında çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Olcay Hasan Niğdelioğlu
1945 yılında Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1971 yılında
ADMM Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
1971-1973 yıllarında Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1974-2021
yılları arasında serbest büro çalışmalarında işveren olarak mesleğini sürdürdü. Ayrıca Belediye Meclis Üyeliği,
Meclis Başkanlığı ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli derneklerde başkan ve üye olarak görev
yaptı. Halen oğluna ait bir yapı denetim firmasında danışman olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Bülent Odacı
1942 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 1971 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. YSE Van 14. Bölge Müdürlüğünde
kontrol mühendisi ve kontrol amiri olarak görev yaptı.
1973 yılında Edirne’de askerlik hizmetini tamamladı. Bir
süre kendi adına proje ve taahhüt işleri yaptı. Daha sonra
özel sektörde pek çok projede bilirkişilik, ekspertiz, kesin
hesap, tasfiye mukayeseli keşif hizmetleri yaptı. Evli ve bir
çocuk babasıdır.
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Ali İhsan Okçu
1943 yılında Adana’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir süre Adana’da
serbest mühendis olarak çalıştıktan sonra İzmir’de askerlik hizmetini tamamladı. 1975 yılında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığında iş güvenliği müfettişi olarak göreve başladı. 1997 yılında aynı kurumdan iş güvenliği başmüfettişi olarak emekli oldu. 1977-1978 yıllarında Adana
Mühendislik Yüksek Okulunda, 1998-2000 yıllarında ise
Niğde Üniversitesinde dersler verdi. 41 yılı aşkın süre Ankara ve Adana Mahkemelerinde yeminli bilirkişi olarak hizmet verdi. Ayrıca A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak pek çok projede görev aldı. Niğde’de yerel bir gazetede 10 yıl süre ile
makaleler yazdı. Fizik konusunda iki kitabı bulunmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Bülent Oltu
1949 yılında İzmir-Bergama’da doğdu. 1971 yılında
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli firmalarda proje şefi, teknik müdür,
proje müdürü, genel koordinatör ve genel müdür olarak
görev yaptı. Ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya, Cezayir, Mısır, Bulgaristan ve Türkiye’nin pek çok yerinde
çeşitli projeleri tamamladı. Evlidir.

Ahmet Ferdan Omaç
1947 yılında İzmir’de doğdu. 1971 yılında Ege Mimarlık
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1971-1973
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1976 yıllarında proje mühendisliği yaptı. 1976-1979 yıllarında özel
bir şirkette şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1980-2005
yıllarında ortağı olduğu şirketinde inşaat faaliyetlerini
yürüttü. 2005 yılından bu yana sahibi olduğu şirketinde
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hilmi Omuzluoğlu
1947 yılında Kastamonu’da doğdu. 1971 yılında Ankara
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini
tamamladı. 1971-1979 yıllarında Karayolları 15. Bölge
Müdürlüğünde köprü şefi olarak görev yaptı. 1980-1992
yıllarında özel bir firmada proje, statik hesap ve taahhüt çalışmalarında bulundu. 1993-2000 yıllarında Köy
Hizmetleri Bölge Müdürlüğünde mühendislik hizmetleri
yaptı. Yurt içi ve yurt dışında mühendislik hizmetleri ve
gözetmen olarak görev yaptı. Evlidir. Emeklidir.

Bora Osmanağaoğlu
1947 yılında Ordu’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Kanalizasyon, içme suyu, tünel, santral, konut ve
hizmet binaları, sulama regülatör işleri yaptı. 20 yıl serbest mühendislik yaptı. Halen yapı denetim firmasında
uygulama denetçisi olarak görev yapmaktadır.

İlhan Oyal
1945 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dört yıl özel bir statik büroda çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1975 yılında
Yalova’da proje bürosu açtı. Proje çalışmalarının yanı sıra
konut inşaatları da yaptı. 1990 yılından bu yana işlerini
İstanbul’da sürdürmektedir. 1985-1997 yılları arasında
özel bir sanayi kuruluşunda yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yürüttü. 1998 yılında emekli oldu. Halen
meslek çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Ali İshak Özak
1944 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1976 yılında ODTÜ Mühendislik
Fakültesi Malzeme Bilimleri Bölümünden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1971-1974 yıllarında
TCDD Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığında statik proje mühendisi olarak çalıştı. 1974-1981 yıllarında
T.C. Turizm Bankası bünyesinde statik büro şefi ve merkez
kontrollüğü yaptı. 1981-1985 yıllarında özel bir firmada şantiye şefi, proje müdürü ve teknik müdür olarak görev yaptı. 1985-1987 yıllarında ortağı olduğu
şirketinin proje müdürlüğü görevini yürüttü. 1988-2018 yıllarında çeşitli özel
firmalar bünyesinde proje müdürü, teknik danışman, proje müdür yardımcısı,
şantiye şefi, proje müdürü, dış ilişkiler müdürü, yönetim temsilcisi, kalite bölüm
başkanı, genel müdür yardımcısı, kontrol mühendisi, teknik ofis mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Aydın Özal
1948 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun
oldu. 1974 yılında Konya’da askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1997 yılları arasında Sakarya, Balıkesir ve Bilecik Bayındırlık İl Müdürlüklerinde müdür yardımcısı ve il
müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında emekli oldu. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Ali Riza Özdemir
1948 yılında Erzincan’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. Bitlis Bayındırlık İl Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına
başladı. 1973 yılında İzmir Narlıdere İstihkam Okulunda
askerlik hizmetini tamamladı. 1974-1979 yılları arasında
Erzincan Bayındırlık İl Müdürlüğünde kontrol şefi, 19791980’de Erzincan Yol Su Elektrik Müdürlüğünde köprü
şefi ve müdür yardımcısı, 1998-2005 yıllarında ise İstanbul KHİ Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra
bir yapı denetim firmasında kontrol elemanı ve bilirkişi olarak çeşitli mahkemelerde görev aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Necati Özdemir
1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında İDMM Akademisinden mezun oldu. 1972-1974 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1971-1975 yıllarında Karayolları 8.
Bölge Müdürlüğünde asfalt başmühendisi olarak çalıştı.
1976-1977 yıllarında özel bir inşaat firmasında şantiye
şefliği yaptı. 1977-1980 yıllarında sahibi olduğu firmasında serbest müteahhitlik yaptı. 1980 yılından bu yana
özel bir holdingde icra kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve
beş çocuk babasıdır.

Orhan Özgen
1950 yılında Karabük’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1972 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1972-1977 yılları arasında Türkiye Demir Çelik
İşletmeleri Proje Konstrüksiyon Müdürlüğünde etüt proje
mühendisi ve çelik konstrüksiyon başmühendisi olarak
çalıştı. 1983 yılına kadar Karabük’te proje, taahhüt ve inşaat malzemesi pazarlama işleri yaptı. Halen Dilovası’nda
bir holding bünyesinde yatırım koordinatörlüğü, fabrika
müdürlüğü ve danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Özgören
1947 yılında Adana’da doğdu. 1971 yılında Ege Mimarlık
ve Mühendislik Özel Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir
yıl özel sektörde çalıştıktan sonra Ağrı’da askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik dönüşü kendi firmasını kurarak
serbest müteahhitlik yaptı. 1995-1996 yıllarında Adana
Büyükşehir Belediyesinde ihale ve kesin hesap müdürü
olarak çalıştı. Halen kendisine ait yapı denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Hilmi Özgül
1948 yılında Isparta-Uluborlu’da doğdu. 1971 yılında
İDMMA (Yıldız) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1973-1974 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1972-1973 yıllarında DSİ 181. Şube Müdürlüğü, bedre
pompa istasyonu inşaatında kontrol mühendisliği yaptı.
1974-2001 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye
şefi yardımcısı, şantiye şefi, kontrol amiri, kesin hesap ve
hakkediş müdürü ile kesin hesap ve hakkediş olarak çalıştı. 2001-2018 yılları arasında ortağı olduğu şirketinde
mesleğini sürdürdü. 2018 yılından sonra emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Namık Özgün
1947 yılında Nevşehir’de doğdu. 1971 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1973-1974 yıllarında Ankara’da askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra bir yıl TZDK Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1977-1983 yıllarında Nevşehir’de serbest mühendis ve müşavir olarak hizmet verdi. Bir süre
Arabistan’da okul inşaatlarında çalıştıktan sonra Emlak
Bankası Genel Müdürlüğünde göreve başladı ve 2002 yılına kadar bu kurumda çalıştı. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğüne geçerek TAKK
Dairesinde 2012 yılına kadar görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Özkök
1948 yılında Denizli’de doğdu. 1971 yılında ODTÜ İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Master yaptığı sürede ODTÜ
Kıyı Liman laboratuvarında araştırma görevlisi olarak
çalıştı. 1972-1976 yıllarında üç özel firmada statik proje
mühendisi, mühendis, başmühendis ve prefabrik montaj
şefi olarak görev yaptı. 1977-1978 yıllarında TCK 2. Bölge Köprü Servisi bünyesinde çalıştı. 1979-2016 yıllarında
çeşitli özel firmaların havaalanı, çeşitli prefabrike inşaatları ve montajı, jeotermal santral inşaatları, tekstil ve kağıt fabrika inşaatı gibi
işlerde başmühendis, şantiyeler şefi, genel müdür, proje şefi, ticaret müdürü ve
ihracat müdürü olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fuat Salih Özmen
1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 yılı askerlik dönemi hariç 1995 yılına kadar özel sektörde şantiye şefi ve genel müdür olarak çalıştı. 1997 yılından itibaren Bodrum’da almış olduğu otelin
tadilatını yaparak site halinde işletmesini yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Ali Özsarı
1945 yılında Muğla-Bodrum’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1995 yılına
kadar aynı üniversitede Genel Sekreter olarak görev yaptı. 1995-1997 yıllarında Yıldız Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulunda müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 19972007 yıllarında Doğuş Üniversitesinde, 2008-2014 yıllarında da Piri Reis Üniversitesinde Genel Sekreter olarak
hizmet verdi. Halen Piri Reis Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Zafer Öztürk
1948 yılında Tokat’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1975
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971 yılında İller
Bankası Su ve Kanalizasyon Dairesinde yüksek inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 1971-1979 yıllarında İDMM
Akademisinde asistanlık ve yeterlikli asistanlık yaptı.
1979-1989 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde doçent, 1989-2015 yıllarında profesör olarak
görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sumru Pala
1949 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1971’de İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Kasım 1971’de İTÜ Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Yapı Statiği ve Mukavemet Kürsüsünde asistan olarak akademik yaşama başlamıştır. 1978’de Doktor, 1987’de Doçent, 1995’te Profesör
unvanlarını aldı. Çeşitli dönemlerde, İTÜ Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu, İTÜ İnşaat Fakültesi, Fakülte
Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.
1998-2000 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Dekan
Yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
görevlerinde bulundu. 2016 yılında İTÜ İnşaat Fakültesindeki görevinden emekli
oldu. 2016-2020 yılları arasında Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yarı zamanlı öğretim üyeliği görevinde bulundu. Yapısal Çözümleme ve Deprem Mühendisliği konusunda
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi, bildirisi,
bilimsel raporları, kitapları ve kitap editörlükleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Tayfun Pala
1948 yılında Eskişehir’de doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun
oldu. 1972-1975 yıllarında özel bir fabrika inşaatında
şantiye şefliği yaptı. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 yıllarında sahibi olduğu şirkette
mesleğini yaptı. 1987-1993 yıllarında özel bir şirkette
projeler sorumlusu oldu. 1993, 2004-2006 ve 2006-2010
yıllarında özel bir şirketin ortağı ve genel müdürü olarak çalıştı, çeşitli taahhüt işleri yaptı. 1997-2004 yıllarında iki özel firma bünyesinde teknik koordinatör ve proje müdürü olarak çalıştı.
2010-2013 yılları arasında üç özel firmada proje koordinatörü, proje müdürü,
projeler sorumlusu olarak görev yaptı. Fabrika, idare bina, konut, yol inşaat taahhütleri, hotel, otel, konut ve işyeri inşaatlarını tamamladı. Halen özel sektörde
projeler sorumusu olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zekeriya Polat
1947 yılında Tokat-Zile’de doğdu. 1971 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1976 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
1972-1980 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde asistan, 1980-1984 yıllarında doçent olarak
görev yaptı. 1984-1991 yıllarında çeşitli özel firmalarda
tasarım mühendisi, mühendis, teknik ofis şefi ve kontrol
mühendisi olarak görev yaptı. 1991-1995 yıllarında YTÜ
İnşaat Fakültesinde doçent, 1995-2007 yıllarında profesör olarak görev yaptı. 1995-2004 yıllarında dekan yardımcılığı, 2004-2007 yıllarında rektör yardımcılığı, üniversitelerarası kurul üyeliği görevi yapmıştır. 2007
yılında emekli olduktan sonra yerli inşaat firmalarında danışmanlık yaptı. Ayrıca teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter danışmanlığı ve proje danışmanlığı yaptı. Çok sayıda ulusal
ve uluslararası makalesi, bildirisi, iki kitabı ve projesi vardır. 2019 yılından bu
yana TBDY-2018 özel binalar mühendislik komisyonu üyeliği yapmaktadır. Evli
ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Potas
1946 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. Askerlik hizmetini Çorlu İnşaat Emlak Müdürlüğünde tamamladı. 2020 yılına kadar serbest müteahhit olarak kamu ve özel sektör projelerini tamamladı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ender Sakintuna
1947 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Zafer Mühendislik
Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı yıl enerji ve nakil
hatları konusunda hizmet veren bir firmada şantiye şefi
olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1974-1977 yılları arasında MKE Yatırımlar Daire Başkanlığında kontrol mühendisi olarak görev
yaptı. 1982 yılına kadar özel sektörde şantiye şefi olarak
çalıştı. Dört yıl sahibi olduğu firmada taahhüt işleri yaptı. 1988-2006 yılları arasında ortağı olduğu firmada mesleki çalışmalarının sürdürdü. 2006 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Celal Sancaktar
1950 yılında Manisa-Turgutlu’da doğdu. 1971 yılında
ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 yılında aynı bölümde hidrolik
alanında yüksek lisansını tamamladı. 1972-1975 yıllarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde proje mühendisi
ve başmühendis olarak çalıştı. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1974-2005 yılları arasında yurt içi ve
yurt dışında proje mühendisi, statiker, şantiye şefi, bölge
müdürü, teknik ofis müdürü, proje yöneticisi olarak çalıştı. Baraj dolu savak, hububat siloları, teklif hazırlama, konut kompleksi, HES
projesi ve yurt dışı projeler için teklifler hazırlama gibi işleri tamamladı. 20052022 yılları arasında Irak ve Türkmenistan’da çeşitli konularda tamamlanan
20’den fazla projenin inşaat ve sözleşme yönetimini genel müdür olarak yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesut Sarıgöl
1949 yılında Giresun-Bulancak’ta doğdu. 1971 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1982 yılına kadar özel sektörde teknik müdür
ve şantiye şefi olarak çalıştıktan sonra kendi firmasını
kurdu. Yurt içi ve yurt dışında pek çok inşaat projelerini
tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Yusuf Sığırcı
1946 yılında Amasya’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. Bir yıl Çorum Bayındırlık İskan
Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik dönüşü kendi
adına çeşitli inşaatlar tamamladı. 1977 yılında Çorum’da
yeni açılan Meslek Yüksek Okulunda meslek dersleri verdi.
Daha sonra aynı bölgede serbest mühendis olarak çeşitli
projeleri tamamladı. Halen yap-sat işleri yapmaya devam
etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet Sıngın
1941 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Öğrencilik döneminde Kocaeli Bayındırlık Müdürlüğünde teknik büro şefi olarak çalıştı. 1972 yılında İstanbul Hava Harp Okulunda askerlik hizmetini tamamladı.
1973-1980 yılları arasında Kayseri Yapı İşleri Bölge Müdürlüğünde başmühendis olarak görev yaptı. Daha sonra
kamudan ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı. Ankara ve Elbistan’da çeşitli firmalarda kontrol mühendisi
ve uzman mühendis olarak hizmet verdi. Halen bir yapı denetim firmasında proje denetçisi olarak meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Feyzullah Şenolsun
1948 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 1971 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1969 yılına kadar TÜBİTAK’ta statiker olarak çalıştı. Özel sektörde kontrol amiri olarak
görev yaptıktan sonra 1972 yılında Narlıdere İstihkam
Okulunda askerlik hizmetini tamamladı. Halen serbest
müteahhitlik hizmetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İrfan Şişman
1946 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Cağaloğlu Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulundan mezun oldu.
DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. Daha sonra Gümüşhane il imar şefi olarak atandı.
1973-1975 yıllarında askerlik hizmetini Milli Savunma
Bakanlığında tamamladıktan sonra İmar ve İskan Bakanlığı merkez teşkilatı afet işlerinde yeniden çalışmaya
başladı. 1975 yılında serbest çalışmaya başladı. 1998 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hasan Hüseyin Tanrıöver
1945 yılında Uşak-Banaz’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Banaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1973-1974 döneminde Kırklareli’nde
askerlik hizmetini tamamladı. 1975-2004 yılları arasında Devlet Su İşlerinin Isparta, Afyon, Şanlıurfa, İzmir ve
Manisa bölge müdürlüklerinde etüt plan mühendisi, şube
başmühendisi ve şube müdürü olarak görev yaptı. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Halil Şakir Taşçıoğlu
1948 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl özel bir
firmanın fabrika inşaatında şantiye şefi olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel
sektörde çalıştı. Halen Antalya’da serbest mühendis olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Şiir yazmakta olup 1500 civarında yayımlanmış şiiri bulunmaktadır.
Ayrıca güftesi ve bestesi kendisine ait eserleri ile yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Atilla Taşkıran
1948 yılında Amasya’da doğdu. 1971 yılında KTÜ İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
1971-2021 yılları arasında sahibi olduğu firmasında Müteahhitlik işleri yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Subhi Tavşan
1946 yılında Mardin’de doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971-1981 yılları arasında
Adana ve Tarsus bölgesinde çeşitli firmalarda şantiye şefi
olarak görev yaptı. 1981 yılından beri Ankara’da aile şirketinde kuyumculuk yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ahmet Kasım Alkan Tefennioğlu
1940 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1971 yılında İDMMA
Vatan Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini
Adıyaman’da tamamladı. İstanbul Göztepe Erenköy Kartal Hastanelerinde baş mühendis olarak görev yaptı. Atatürk kültür merkezi inşaatında kontrol mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Tekin
1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesinden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun
oldu. 1972-1973 yılları arasında DSİ’de görev yaptı. Askerlik hizmetini 1974 yılı sonunda İnşaat Emlak Dairesinde tamamladı. Askerlik hizmetimin bitiminden sonra
Ankara’da özel bir inşaat firmasında önce şantiyeler sorumlusu ve ardından inşaatlar müdürü olarak on yıl boyunca görev aldıktan sonra 1984 yılında İstanbul’a döndü. İstanbul’da çeşitli işyeri ve çarşı inşaatları gibi özel
inşaat işleri yaptı. Halen kendi şirketinde çalışmalarına tarihi eser restorasyonu
odaklı proje geliştirme ve yatırım işleri ile devam etmektedir. Aynı zamanda aile
şirketleri bünyesinde uygulama çalışmaları süreçlerinde iş birlikleri ile yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mevlüt Teymür
1949 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden
yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1975 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. Aynı yıl Gebze’deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü Uygulamalı Matematik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1975 yılında İTÜ Temel Bilimler Fakültesinde Sürekli
Ortamlar Mekaniği ABD’de doktorasını tamamladı. 1982
yılında Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet ABD’de üniversite doçenti unvanı aldı, 1987 yılına kadar TÜBİTAK’taki görevine devam etti.
1987-1989 yılları arasında İngiltere (İskoçya) Dundee Üniversitesi Matematik
bölümünde çalıştı ve 1989 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümüne profesör olarak atandı. 1992 yılında İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde çalışmaya başladı, 2016 yılında emekli oldu. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
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Özbey Tuğlu
1938 yılında doğdu. 1971 yılında Berlin Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1971-1977, Berlin senatosu, inşaat bölümü, şehir içi otoyollar, köprü ve tünel
yapımı müdürlüğünde uzman mühendis olarak çalıştı.
1977-1981, DSİ Genel Müdürlüğü proje ve inşaat dairesinde uzman ve başmühendis olarak, daha sonra da Güney Doğu Anadolu (GAP) projesi, sınai yapılar fen heyeti
müdürü olarak görev yaptı. 1981-1986 yıllarında yurt dışında bina-Antrepo, idare binaları, restoran, yatakhane
tesisleri ve altyapı inşaatları, çok katlı büro ve işyeri inşaatlarının proje müdürlüğünü, alış veriş merkezi ve benzinlik inşaatı kompleksinin inşaat müdürlüğünü yaptı. 1986-1996 yıllarında serbest müşavirlik ve mühendislik işlerinde
çeşitli sulama inşaatlarının planlama, kesin ve uygulama projeleri yapım işlerinin proje müdürlüğü, sulama projeleri, kesin proje yapım işi, sulama iletim hattı
büyük, tünel ve sifon projelerinin uygulama projelerinin yapımı, kanalizasyon ve
yağmur suyu uygulama projeleri yapımı işi gibi inşaat işlerini tamamladı. 19961999’da kurucusu olduğu firmasının yöneticiliğini yaptı. 1999-2017 yıllarında
serbest müşavirlik, danışmanlık yaptı. 2017‘den beri emeklidir.

Mustafa Turgay
1947 yılında Niğde-Bor’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. Aynı yıl YSE 2. Bölge Müdürlüğünde köprü
kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1972
yılından itibaren özel sektörde şantiye şefi, teknik koordinatör, kontrol şefi ve kontrol amiri olarak görev yaptı.
Yurt içi ve yurt dışında konut, atık su kanalizasyon, yağmur suyu drenaj şebekesi, köprü, alışveriş merkezi, hastane, yol, sanayi sitesi gibi pek çok projeyi tamamladı. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Orhan Turgut
1945 yılında Kayseri-Bünyan’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İskenderun Demir Çelik Fabrikası inşaatında kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1973-1974 döneminde
Eskişehir’de askerlik hizmetini tamamladı. İmar İskan
Bakanlığı Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğünde laboratuvar şefi, DSİ Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğünde
etüt proje mühendisi olarak görev yaptı. 1977 yılında kamudan ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı. Bu dönemde özel idare binaları, eğitim tesisleri altyapı ve üstyapı işlerini tamamladı. 2001 yılında emekli oldu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Enis Uğrasızoğlu
1948 yılında Uşak’ta doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. 1972-1973 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1973-1975 yıllarında PTT Genel
Müdürlüğü Proje İnşaat Başmühendisliği görevinde bulundu. 1975-1997 yılları arasında Devlet Su İşleri bünyesinde başmühendis, teknik şube müdürü ve şube müdürü
olarak görev yaptı. 1997-2001 yıllarında sahibi olduğu
firmasında villa inşaatları yaptı. 2003-2005 yıllarında
İSKİ Genel Müdürlüğü Tuzla Piyade Okulu 20.000 Tonluk ve Tuzla İçme Suyu Toplam 25.000 Tonluk Su Depoları Betonarme İnşat Taşeronu olarak çalıştı. 20042010 yıllarında çeşitli özel firmalarda kontrol başmühendisi, ince işler şefi ve
kontrol şefi olarak görev yaptı. 2010 yılından bu yana müşavir mühendislik şirketinde şantiyeler koordinatörlüğü yaptı. Evlidir.

Hakkı Ustaömer
1948 yılında Trabzon-Arsin’de doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 30 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığında,
5 yılı Kamu İhale Kurumunda olmak üzere 35 yıl kamuda
görev yaptı. Bu dönemde Afyon, Balıkesir, Erzincan Bayındırlık Müdürlüklerinde kontrol şefi, müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak çalıştı. 1992-1997 yıllarında
Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2002 yıllarında
ise Yüksek Fen kurulu Üyesi ve Yüksek Fen Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında gerek Yapı Denetimi Kanunu ve gerekse Kamu İhale Kanunun hazırlanmasında komisyon çalışmalarını yönetti ve
kanunların yazılmasında bizzat raportör olarak görev aldı. Bu kanunlarla ilgili
olarak düzenlenen konferans ve seminerlere konuşmacı ve eğitmen olarak katıldı
ve birçok gazete ve mesleki dergide makaleleri yayımlandı. 2007 yılında emekli
olduktan sonra TOBB Müteahhitlik Hizmetleri Sektör Meclisi Danışmanı, Müteahhitler Birliği Teknik Danışmanı, özel bir firmada teknik danışman ve genel
müdür, Yapı Araştırma Derneği İktisadi İşletmesinde yönetim kurulu başkanı ve
işletme müdürü olarak hizmet verdi. Halen Yapı Araştırma Derneği Üyesi olup
mesleki çalışmaları bulunmamaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Metin Utku
1946 yılında Antalya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Antalya DSİ 13. Bölge
Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak başladığı meslek hayatına aynı kurumda başmühendis, teknik şef, şube
müdürü, proje ve şube müdür olarak 40 yıl görev yaptıktan sonra 2011 yılında emekli oldu. İki çocuk babasıdır.
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Yalçın Uzel
1948 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1973 yıllarında İzmir’de askerlik
hizmetini tamamladı. Tüm meslek hayatı boyunca serbest
mühendis olarak pek çok bina, işhanı, içme suyu tesisleri ve fabrika inşaatlarını tamamladı. 1998 yılında emekli
oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Aydın Uzun
1947 yılında Siirt’te doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesinden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun
oldu. 1971 yılında master eğitimini tamamladı. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Bayındırlık müdürlüğü bünyesinde 1971-1972 ve 1975-1977 yıllarında müdür olarak görev yaptı. 1978-1981 yıllarında yurt dışında
şantiye şefliği yaptı. 1981-2000 yıllarında müteahhitlik
yaptı. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Turhan Ünsal
1947 yılında İstanbul-Çatalca’da doğdu. 1971 yılında
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra
Işık Mühendislik Yüksek Okulu gece bölümünde çalıştı.
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kendi firmasını
kurarak serbest çalışmaya başladı. Ülkenin birçok bölgesinde fabrikalar, toplu konut projeleri ve tatil köyleri yaptı. Yurt dışında iki yıl Kuveyt ve bir yıl Irak’ta taşeronluk
hizmetinde bulundu. Halen tatil bölgelerinde çalışmaya
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Oktay Ünver
1949 yılında Çankırı-Çerkeş’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1974 yılında Ankara-Polatlı’da askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1981 yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğünde görev yaptı. Dört yıl yurt dışında özel
firmada şantiye şefi olarak çalıştıktan sonra aynı kuruma
geri döndü ve 2004 yılına kadar başmühendis olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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İdris Üstebay
1943 yılında Kars’ta doğdu. 1971 yılında İDMMA Vatan
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı yıl
Kadıköy’de mühendislik bürosu açarak serbest çalışmaya başladı. 1981 yılında anonim şirket kuruculuğunu ve
1987 yılında aile şirketi olan limitet şirketinin kuruculuğunu yaptı. Her iki şirkette de inşaat ve taahhüt işleri
yapmaktadır. 2000 yılında emekli oldu. Halen devlet taahhüt işleri ve özel işler yapan şirketlerine danışmanlık
hizmeti vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdulkadir Verep
1946 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1971 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığında müdür
vekili olarak 1974 yılına kadar görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest çalışmaya başladı.
Halen yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğü
firmasında müteahhitlik hizmetleri vermektedir. Evli ve
dört çocuk babasıdır.

Yusuf Vermez
1947 yılında Antalya-Aksu’da doğdu. 1971 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İller Bankası bünyesinde kontrol mühendisi, başmühendis, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak 1993 yılına kadar çalıştı. 1993-1998 yıllarında Köy
Hizmetleri Bölge Müdürlüğünde bölge müdürü olarak
görev yaptı. 1998 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ziya Yağcı
1949 yılında İstanbul-Beşiktaş’ta doğdu. 1971 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1975 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. 1971-2021 yıllarında çeşitli özel
firmalarda şantiye şefi, proje müdürü, teknik koordinatör, yönetim kurulu başkan yardımcılığı, yönetim kurulu
başkanı ve ortağı olarak görev yaptı. Evli iki çocuk babasıdır.
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Savaş Yarkın
1950 yılında Gönen’de doğdu. 1971 yılında ADMMA Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulundan mezun oldu. 1976
yılında İşletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. DSİ V. Bölge Müdürlüğü bünyesinde
kontrol mühendisliği yaptı. 1972-1980 yıllarında Gazi
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde araştırma asistanı olarak görev yaptı. 1974-1975 yıllarında
askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1993 yıllarında DSİ
bünyesinde başmühendis, bölge müdür yardımcısı, grup amiri ve bölge müdürü
olarak çalıştı. 1993-2015 yılları arasında çeşitli özel firmalar bünyesinde proje
koordinatörü, şirket müdürü, grup başkanı, genel müdür, şirket ortağı ve genel
koordinatör ve koordinatör olarak görev yaptı. 2016 yılında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde İstanbul Riva ve Antalya Serik’te yapımı planlanan Milli
Takımlar kamp tesisleri inşaat işlerini yönetmiştir. 2011 yılından bu yana şirket
ortağı ve müdürü yurt içi, yurt dışı HES projelerinde müşavirlik ve mühendislik
hizmetleri vermektedir.2017-2021 yıllarında arasında özel bir şirkette proje koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Agop Ohannes Yazmaciyan
1944 yılında İstanbul-Şişli’de doğdu. 1971 yılında Işık
Mühendislik Okulundan mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Serbest olarak mühendislik
ofisinde ve özel inşaat faaliyetlerinde bulundu. Bir çocuk
babasıdır.

Fatma Ülker Yetgin
1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1973 yılında aynı
üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl DSİ Genel Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1973-1976
yılları arasında Demiryolları Limanlar Hava Meydanları
İnşaatı Genel Müdürlüğünde Araştırma Fen Heyeti Müdürü, 1976-2007 yılları arasında DLH Genel Müdürlüğünde Liman Proje Müdürü, 2007-2010 yılları arasında
ise aynı kurumda Liman Etüt Proje Dairesi Başkanı olarak
görev yaptı. 2011 yılında emekli oldu. 2001 yılında Bilkent Üniversitesinde yarı
zamanlı yat turizmi konulu ders verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerlerde sunumları mevcuttur. Ulaşım Master Planı, Yap
İşlet Devret ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Modeli, uluslararası ticaret ve trans
Avrupa taşımacılık hatlarına Türkiye’nin entegrasyonu, kıyı alanlarının planlanması, kıyı ve liman yapıları, demiryolları, hava meydanları inşaatları deprem
teknik yönetmeliği hazırlanması konularında özel çalışmaları bulunmaktadır.
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Doğan Yılancıoğlu
1947 yılında İstanbul-Beşiktaş’ta doğdu. 1971 yılında
Işık Mühendislik Özel Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. 1972-1974 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1974-1995 yıllarında sahibi olduğu
firmasında mesleğini sürdürdü. 1995-2021 yıllarında holdingde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Ayrıca BeşiktaşŞişli-Sarıyer’de çeşitli inşaatlar yaptı. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Ertan Yıldız
1946 yılında Artvin-Şavşat’ta doğdu. 1971 Yılında ADMMA Zafer Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Hakkâri Bayındırlık Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği görevini takiben, askerlik hizmetini İnşaat Emlak Dairesinde 1973
yılında tamamladı. 1974 yılında Demiryolları, Limanlar
ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünde göreve
başladı. Demiryolu sektöründe muhtelif görevlerini takiben Demiryolları Yapım Dairesi Başkanı, Demiryolları
Etüt Proje Dairesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1997 yılında emekli oldu. 1997-2001 yılları arasında önemli ulaşım projelerinin
inşaat işlerinde Teknik Müşavir olarak görev aldı. 2002 ve 2011 yılları arasında
muhtelif demiryolu hatlarının projelendirmesi işlerinde proje müdürü ve genel
koordinatör olarak görev yaptı. Mesleki faaliyetlerine halen serbest müşavir olarak devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Ali Yılmaz
1948 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılından bu yana kurmuş
olduğu şirketinde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çeşitli okul kampüsü, spor tesisi ve tersanesi, hotel, tatil
köyü, toplu konut alanı, hangar, huzurevi, belediye hizmet binası, elektrik santrali liman tesisleri, fabrika, yatakhane, yemekhane, istasyon binası, lojman ve kapalı
spor salonu gibi inşaatları tamamladı. 1991-96 yılları arasında 19. Dönem Trabzon Milletvekilliği, 49. ve 50. Dönem hükümetlerinde de Devlet Bakanı olarak görev aldı. 1982-2001 yılları arasında, Trabzonspor Kulübünde çeşitli dönemlerde
16 sene en uzun kulüp Başkanlığını da yaptı, halen Trabzonspor Kulübü Onursal
Başkanıdır. Basın Konseyi kurucu üyesi olmakla birlikte, Gazeteciler Cemiyeti,
Türkiye Spor Yazarları Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası, Müteahhitler Sendikası üyesidir. Evli ve beş çocuk babasıdır.
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Mehmet Yücel
1950 yılında Konya-Meram’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Yıldız) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973-1974
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin
ardından Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde şantiye şefi
yardımcısı olarak görev yaptı. 1972 yılında proje mühendisi olarak serbest mühendislik yaptı. 1974-1976 yıllarında Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde şantiye şefi, 19761977 yıllarında yol yapım şefi olarak çalıştı. 1977-1978
yıllarında Konya İl İmar Müdürlüğünde il imar müdür vekili olarak çalıştı. 19782008 yıllarında kontrol şantiye şefi, müteahhit ve proje müdürü olarak çalıştı.
Halen yapı denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Tuncer Zengin
1946 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. DSİ Edirne Bölge Müdürlüğünde meslek hayatına
başladı. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1975
yılında İstanbul’da İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğünde bölge müdürü yardımcısı olarak göreve başladı. 1976
yılında ABD’de Dünya Bankası’nın proje yöneticileri ile
kamu yöneticileri için düzenlediği sertifika programına
katıldı. İSKİ’nin kuruluş kanunu redaksiyon çalışmalarında teknik düzeyde yer aldı. 1990 yılına kadar çeşitli firmalarda müdür ve
yönetim kurulu üyesi olarak uluslararası inşaat ihalelerine teklif hazırlama çalışmalarında görev aldı. Daha sonra ortağı olduğu firmada işyeri ve konut yapı
kooperatifleri ile fabrika, sanayi sitesi, iş merkezi ve konut projelerinin yükleniciliğini yaptı. 1995 yılında firmasını kapatarak Polonya, Libya, İstanbul, Bursa ve
İzmir’de konut, köprülü kavşak, atık su arıtma ve deniz yapıları gibi projelerde iş
ortaklıkları ve proje müdürlükleri yaptıktan sonra 2016 yılında çalışma hayatını
sonlandırdı. İki çocuk babasıdır.

Mehmet Zeybek
1945 yılında Muğla-Yerkesik’te doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun
oldu. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 19621973 yıllarında Bayındırlık Bakanlığında kontrol mühendisliği yaptı. 1973-2000 yıllarında serbest müteahhit olarak hizmet verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Ünsal Acuner
1939 yılında Yozgat’ta doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Bir yıl Sümerbank’ta kontrol amiri olarak çalıştıktan sonra 1962-1964 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Bolu, Bursa ve Yozgat çimento fabrikaları inşaatlarında görev yaptı. 1974-1987 yılları arasında serbest
müteahhitlik yaptı. Daha sonra özel bir firmada koordinatör olarak hizmet verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aytekin Akagün
1935 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1961 yılında Münih
Teknik Üniversitesinden yüksek inşaat mühendisi olarak
mezun oldu. 1987 yılına kadar Almanya ve Türkiye’de
çeşitli firmalarda görev yaptı. Ayrıca Karadeniz Teknik
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde dersler verdi. 1987-1993 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel
Müdürlüğü görevini yürüttü. 2000 yılına kadar Türkiye
Lokomotif Fabrikaları A.Ş. yönetim kurulu üyesi, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi yönetim kurulu üyesi, Başbakanlık Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri başkan müşaviri, Enerji-Tabi Kaynaklar Bakanlığı müsteşar
yardımcısı, Türkiye Elektrik Üretimi A.Ş. yönetim kurulu üyesi, Madencilik Fonu
yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılına kadar çeşitli firmalarda yönetim kurulu danışmanı,
Afrika ülkeleri koordinatörü ve genel müdür olarak hizmet verdi. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalında seri konferanslar
verdi. İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin Mühendislik komisyon üyeliği görevinde
bulundu. Evlidir.

Teoman Arcak
1938 yılında Malatya’da doğdu. 1961 yılında İTÜ inşaat
Fakültesinden mezun oldu. 1964-1965 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1961-1962 yıllarında İmar ve İskan
Bakanlığında afet meskenleri inşaat kesin hesaplarını
yaptı. 1962-1963 ve 1965-1968 yıllarında DLH bünyesinde köprüler ve istasyon binaları yapımı ve köprü ve tünel
yapıları inşaatlarında yer aldı. 1968-1971 yıllarında Tekel
Genel Müdürlüğü inşaat grubunda fabrika binaları, statik projelendirme işleri yaptı. 1971-1974 yıllarında Seydişehir Alüminyum tesisleri grup başkanlığında etüt proje grup şefi olarak çalıştı. 1974-1976 yıllarında Karadeniz Ereğli Demir Çelik Tesisleri Tevsii inşaatında
sanayi yapıları proje ve kesin hesap işleri yaptı. 1976-1992 yıllarında Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünde Yapı İşleri Daire Başkanı olarak görev yaptı.
1992 yılında emekli olduktan sonra bazı projelerde şantiye yöneticiliği, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Uğur Arıman
1938 yılında İstanbul’da doğdu. 1961 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1963 yılında askerlik hizmetini tamamladı.
2000 yılına kadar serbest müteahhit olarak hizmet verdi.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yüksel Aydın
1937 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1963 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılına kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün çeşitli
birimlerinde başmühendis ve bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Turgut Aydoğan
1937 yılında İzmir-Bergama’da doğdu. 1961 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1962-1964 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1961-1967 yıllarında
müteahhitlik firmalarında şantiye mühendisi ve şantiye
şefi olarak görev yaptı. 1974-1979 yıllarında Sümerbank
inşaatlarında müteahhitlik yaptı. 1979-1980 yıllarında
PETKİM Aliağa tesisleri Lojman İnşaatlarında müteahhitlik yaptı. İzmir ve Manisa’da özel bina inşaatları yaptı.
Evlidir.

Yavuz Bostan
1937 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 1961 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir’de askerlik hizmetini tamamladı. 1966 yılına kadar İstanbul’da başmühendis olarak çalıştı. Paris’te bir yıl süreyle öğrenim gördü.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri Başkanlığında proje kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1968-1970
yılları arasında Londra’da çalıştı. 1971 yılında İstanbul’a
dönerek aynı kurumda 2000 yılına kadar görev yaptı.
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Süleyman Bozkurt
1939 yılında Isparta’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Aynı yıl DSİ Antalya bölgesinde göreve başladı. 1967
yılına kadar hidroloji mühendisi, planlama mühendisi ve
planlama grup amir yardımcısı olarak görev yaptı. 1965
yılında DSİ tarafından dört ay süreyle ABD’ye gönderildi. 1967-1969 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı.
1969-1980 yılları arasında DSİ Antalya bölgesinde planlama grup amiri ve bölge müdür yardımcısı olarak görev
aldı. 1980-1982 yıllarında Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1988 yılına kadar Adana DSİ VI. Bölge Müdürlüğünde Çatalan Barajı ve HES Tesisleri inşaatında proje müdürü olarak görev aldı.
1988-1993 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanı
olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 1995 yılına kadar Berke Barajı ve HES Tesisleri inşaatında proje müdürü olarak çalıştı. 1996-2005 yılları arasında Antalya
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünde yönetim kurulu üyesi olarak
hizmet verdi. Ayrıca 2000-2016 yılları arasında Akdeniz Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Oktay Caner
1937 yılında İstanbul-Beşiktaş’ta doğdu. 1961 yılında
İTÜ İnşaat Fakültesinden inşaat mühendisi olarak mezun
oldu. 1971 yılında ODTÜ’den yüksek inşaat mühendisi
olarak mezun oldu. 1972-1974 yıllarında Ankara DMM
Akademisinde kısmi statülü öğretim görevlisi, 1974-1981
yıllarında Eskişehir DMM Akademisinde tam gün süreli
öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1976 yılında Eskişehir
DMMA’da yeterlik, 1979 yılında doçent oldu. 1981-1983
yıllarında İstanbul DMMA İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi (tam gün süreli), 1983-1999 Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi (kısmî statülü) olarak görev
yaptı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Doktorasını tamamladı. 1967-1969 yılarında İller Bankası Genel Müdürlüğü
Su Kanalizasyon Daire Başkanlığında başmühendis olarak görev yaptı. 19691971 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1973 yıllarında TRT Yapı İşleri Daire Başkanlığı kontrol mühendisi, 1973-1975 yıllarında özel bir firmada
danışman mühendis olarak görev yaptı. 1978-1984 yıllarında iki özel firmada
proje sorumlusu ve designer olarak çalıştı. 1985-1986 yıllarında özel bir şirketin
hissedarı oldu ve teknik müdürlüğünü yaptı. 1986-1992 yıllarında özel bir mühendislik şirketi açtı. 2015 yılından bu yana özel bir yapı denetim şirketinde proje
denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Vedat Çelik
1938 yılında Bolu-Gerede’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra kendi bürosunu açtı.
1962-1964 yılları arasında Yıldız Teknik Okulunda Betonarme ve Yapı Malzemesi asistanlığı yaptı. 1965-1966
döneminde Malatya’da askerlik hizmetini tamamladı. İki
yıllık şantiye çalışmasından sonra 1968-1972 yıllarında
İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri Dairesinde, 1972-1977
yıllarında da Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğünde devlet memurluğu hizmetinde bulundu. 1977-1980 yılları arasında Libya’da şirket yöneticiliği, 1980-1990 arasında da aynı ülkede müteahhitlik
yaptı. 1990 yılında itibaren 25 yıl turizm yatırım ve işletmeciliği yaptıktan sonra
2014 yılında ticari faaliyetlerine son verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hidayet Dalyan
1938 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı.
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Adana-Seyhan’da proje çalışmaları ve Kahramanmaraş DSİ 64. Şube Müdürlüğünde
başmühendis olarak görev yaptı. Bu dönemde Kartalkaya Barajı ve Sulama Tesisleri inşaatlarının başlaması ve
tamamlanmasını sağladı. 1972 yılında kendi adına müteahhitlik hizmetleri vermeye başladı. DSİ, TCK, TKİ ve
Ankara Belediyesi idarelerine çok sayıda ve büyüklükte projelerin yapımını tamamladı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Binay Dikmen
1939 yılında Isparta-Eğirdir’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1961-1967 yıllarında Antalya DSİ Bölge
Müdürlüğünde mühendis, planlama grup amiri yardımcısı ve planlama grup amiri olarak Aksu ve Köprüçay Nehirleri havzalarında iki baraj ve yaklaşık 120000 ha sulama projesinin planlama çalışmalarını yürüttü. Askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya
başladı. Bu dönemde Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarının planlama çalışmalarında yer aldı. Ayrıca IrakTürkiye Ham Petrol Boru Hattı, Afyon Şeker Fabrikası, Aliağa Rafinerisi, Aliağa
Petrokimya Tesisi projelerini yürüttü. 1978-1980 yılları arasında DSİ 13. Bölge
Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra tekrar özel sektöre geçerek çeşitli firmalarda teklif hazırlama müdürü, genel müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak
görev yaptı. Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili çok sayıda projenin yapımına
ilaveten Kerkük-Yumurtalık ve Baku-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hatları ve
Ankara Doğalgaz Dağıtım Projesini yürüttü. 2021 yılı sonunda çalışma hayatına
son verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Osman Metin Erdemli
1937 yılında Samsun-Havza’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1963-1965
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1970 yılında
kendi adına kurduğu şirketinde genel müdür olarak görev
yaptı.

Batıbeyi Ertürk
1935 yılında Manisa-Alaşehir’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı.
1961-1985 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğünde
proje kontrol mühendisi, TRT Genel Müdürlüğü İstanbul
Radyosu Verici İstasyonunda kontrol başmühendisi, TDÇİ
Hasançelebi Demir Tesislerinde proje müdürü ve TKİ Genel Müdürlüğü Bursa Müessesinde müdür yardımcılığı
görevlerinde bulundu. 1985 yılında emekli olduktan sonra 2000 yılına kadar da özel sektörde hizmet verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Turan Esirgen
1936 yılında Konya’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 1970 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü 1.
ve 5. Bölge Müdürlüklerinde görev yaptı. 1968-1970 yılları arasında Mersin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında askerlik hizmetini tamamladı. Mersin Gübre, Soda ve Cam
Fabrikası ile Taşucu Kağıt Fabrikası inşaatlarında kontrol
mühendisi ve şantiye şef yardımcısı olarak çalıştı. 19941999 yılları arasında Niğde Bor Deri Organize Sanayi bölge müdürü olarak görev yaptı. Pozantı-Çiftehan otoyolu projesinde başmühendis
olarak hizmet verdi. 1980-1994 yıllarında Mersin’de serbest projecilik yaptı. Halen karayollarında ağır yük taşıma hizmeti müşavirliği hizmetini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Güngör Evren
1938 yılında Çorum’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 19651967 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından aynı fakültede asistan olarak göreve
başladı. 1969 yılında doktor unvanını aldı. 1974 yılında
doçentliğe yükseldi ve atandı. 1980 yılında Ulaştırma
Anabilim Dalında profesörlüğe atandı. 1980-1985 yılları
arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı, 1987-1992 yılları arasında İTÜ Rektör Yardımcılığı, 1987-1995 arasında
Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. TUBİTAK Danışma Kurulu, DPT Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu ve Ulaştırma Şurası üyeliklerinde bulundu. 1969-1971 yılları arasında
Fransa’da, 1984 yılında Japonya’da ulaştırma ve yüksek hızlı demiryolu ile ilgili
çalışmalar yaptı. Çok sayıda bildiri, makale ve dört kitabı bulunmaktadır. Birçok uygulama çalışmasında araştırmacı ve yürütücü, koordinatör olarak görev
aldı. Bu bağlamda Aksaray-Esenler raylı sisteminin İTÜ tarafından yürütülen
danışmanlık ve kontrol hizmetinde koordinatörlük, Bursa Raylı sistemi ile ilgili
çalışmalarda, Atatürk Havaalanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı Gelişim Etütlerinde yürütücülük görevlerini üstlendi. 2005 yılında İTÜ’den emekli oldu. 2005-2006
yıllarında İstanbul’un planlanması çalışmalarına ulaştırma ve lojistik danışmanı
olarak katıldı. 2007’den beri İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. İMO İstanbul Şubesinin 1993
yılından itibaren dokuz “Ulaştırma Kongresi”nde Düzenleme Kurulu Başkanlığı
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan Güven
1938 yılında Çorum’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Betonarme alanında mezun oldu. 1962-1965 yılları arasında özel bir şirket
bünyesinde şantiye şefi olarak çalıştı. 1965-1967 yıllarında askerlik görevini İnşaat Emlak dairesinde yaptı. 19651969 yıllarında serbest müteahhitlik yaparak birçok bina
inşaatını taahhüt etti ve tamamladı. Özel bir inşaat firması bünyesinde 1970-1971 yıllarında Karadeniz bakır
Murgul-Hopa Bakır Konsantre tesislerinde, 1972-1977
yıllarında Adana Çukobirlik tesislerinde, Pamuk, Pamukyağı, İplik , Dokuma ve
Boya tesisleri olmak üzere 550000 m2 inşaat taahhüdünde proje müdürü olarak
çalıştı. 1978-1990 yıllarında aynı şirkette baraj, termik santral ve iki sanayi sitesi
ile konut inşaatında genel müdür göreviyle çalıştı. 1990 yılında özel bir şirketin
ortağı ve yönetim kurulu murahhas üyesi olarak görev yaptı. Galvaniz kaplamalı
hafif ve ağır çelik birçok yapıyı proje dahil anahtar teslimi olarak yaptı. 20122021 yıllarında TS EN 1317 standardına uygun otokorkuluk sistemleri dizayn
etti. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mustafa Kafalıer
1938 yılında Konya’da doğdu. 1961 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesinden mezun oldu. 1961-1963 yıllarında askerlik
hizmetini tamamladı. 1963-1968 yıllarında DSİ 3. Bölge
Müdürlüğünde proje mühendisi ve teknik şef olarak görev
yaptı. 1968-2017 yıllarında çeşitli özel firmalar bünyesinde şantiye şefi, proje müdürü, proje koordinatörü, HES
projeleri Danışmanlığı görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk
babasıdır.

Mehmet Kalaç
1938 yılında Kırklareli-Babaeski’de doğdu. 1961 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra DSİ Barajlar Dairesi Proje Fen Heyeti bünyesinde meslek hayatına başladı. 1963
yılında Japonya’da Baraj Mühendisliği Kursuna katıldı.
1965-1967 döneminden askerlik hizmetini tamamladı.
Daha sonra özel sektör temsilcisi proje firmalarında 57
yıllık mesleki yaşamını başarıyla tamamladı. Bu dönemde
Çubuk 2, Almus, Kesikköprü, Keban, Kozan, Alakır, Kargı,
Kepez, Karakaya, Hasan Uğurlu, Altınkaya, Suudi Arabistan’da dört büyük baraj
projesi, Atatürk Barajı, Istıranca Dereleri, Sazlıdere, Bakay, Çine, Kürtün, Melen,
Sulakyurt, Eşen, Alpaslan 2, Wadi Daygah (Umman), Çardak, Kayraktepe, Bergama gibi önemli baraj projelerinde; proje yöneticisi, grup yöneticisi, proje müdür
yardımcısı, proje genel yöneticisi, proje koordinasyon mühendisi, barajlar ve HES
bölüm başkanı ve sektör danışmanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Orhan Kalaylıoğlu
1938 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1961 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun
olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. Altmış yıllık mühendislik hayatının elli yılı fiili şantiyecilikle, 6 ayı
ise memurluk dönemi ile geçti. Emeklidir. Üç çocuk babasıdır.
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Selahattin Karababa
1937 yılında Sivas’ta doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünde proje mühendisi olarak meslek hayatına başladı.
1967 yılında Ankara’da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ortağı olduğu mühendislik bürosunu kurdu.
1971 yılında Londra’ya giderek orada bir yıl kaldı. 1972
yılında Ankara’da kendi bürosunu kurarak 1981 yılına
kadar çalışmalarını burada sürdürdü. 1981-1987 yıllarında Libya ve Cezayir’de çalıştı. 1987 yılında ortakları ile İstanbul’da kendi firmasını kurdu. 2002 yılında şirketi kapatarak emekli oldu. 1970 yılında İnşaat
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi daha sonra Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nihat Kaymakçalan
1937 yılında Makedonya-Manastır’da doğdu. 1961 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Kısa
bir süre serbest çalıştıktan sonra 1962-1964 yıllarında
Ankara’da askerlik görevini yaptı. Askerlik dönüşü İETT
Genel Müdürlüğü İnşaat Bölümünde çalışmaya başladı ve
1995 yılında emekli oldu, aynı yerde başmühendislik, şube
müdür yardımcılığı ve başkan yardımcılığı görevlerinde
bulundu. Bu süre içerisinde İETT garaj inşaatları, idare
hizmet binaları ve Aksaray-Sirkeci hattı tramvay tesisi
projelerinin gerçekleşmesine katkıda bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Turan Kızılkaya
1937 yılında doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan
sonra askerlik hizmetini tamamladı. Bir yıl özel bir büroda statiker olarak çalıştı. 1964-1998 yılları arasında
DSİ Proje ve İnşaat Dairesinde hidrolik mühendisi, başmühendis, GAP şube müdürü ve daire başkan yardımcısı olarak hizmet verdi. Bu dönemde Keban, Oymapınar,
Karakaya, Hasan Uğurlu ve Altınkaya barajlarının da
olduğu 15 adet barajın model deneylerini yaptı. Türkiye
ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde inşaatı devam eden yüzlerce ha sulama ve drenaj
projelerinin ve regülatör yapılarının uygulama projelerini tasdik etti. “Hidrolik
ve Su Makinaları”, “Baraj Dolu Savakları Üzerine Bir Araştırma”, “Hidrolik Ders
Notları”, “Su Yapıları Temel Ders Kitabı”, “Sulama-Drenaj” ve “Basınçlı Sulamalar” başlıklı altı adet kitabı basıldı.
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Oktay Kiremitci
1936 yılında Antalya’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğünde meslek hayatına
başladı. 1968 yılına kadar özel sektörde şantiye şefliği ve
serbest müteahhitlik yaptı. 1969-1975 yılları arasında
Antalya TCK 13. Bölge Müdürlüğünde köprü şefi olarak
görev yaptı. 2004 yılına kadar Antalya’da müteahhitlik
hizmeti verdi. 2004-2021 yılları arasında yapı denetim
firmalarında proje kontrol ve uygulama mühendisliği
yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Üstün Onursaç
1939 yılında İstanbul’da doğdu. 1961 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesinden mezun oldu. Topçu Okulu Polatlı-Isparta
Askeri İnşaat Emlak Müdürlüğünde askerlik hizmetini tamamladı. 1963-1969 yılında DSİ Barajlar ve HES Daire
Başkanlığında proje mühendisi olarak çalıştı. 1969-1976
yıllarında iki özel firmada proje mühendisi ve proje yönetmeni olarak çalıştı. 1976-1982 yıllarında sahibi olduğu firmasında yönetici olarak çalıştı. 1982-1987 yıllarında teknik müdür ve proje mühendisi olarak görev yaptı.
1987-2015 yıllarında sahibi olduğunda yöneticilik yaptı. İki çocuk babasıdır.

Ahmet Özaltay
1938 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. 1961 yılında İTÜ
İnşaat Fakültesinden mezun oldu (uzmanlık Statik, Tatbiki Mekanik). 1972 yılına kadar DSİ Kayseri XII. Bölge Müdürlüğünde Sarımsaklı Barajı-Sulaması Başmühendisliği
ile Bölge Proje ve İnşaat Başmühendisliği görevlerinde bulundu. 1962-1964 yılları arasında askerlik görevini yaptı.
1972 yılında DSİ’den ayrılarak serbest mühendis ve müteahhit olarak İstanbul ve Ankara’da mesken inşaatı, altyapı ve çeşitli taahhüt işleri yapmıştır. 1991 yılında emekli olduktan sonra özel bir mühendislik ve müşavirlik firmasında su yapılarında
yaklaşık 10 yıl çalışmış, kati proje, uygulama projeleri ve bazı enerji projeleri
fizibilite raporlarının güncellemesini yapmıştır. Çeşitli sulama, baraj, HES, tünel
gibi projeleri tamamladı. 2004 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hanefi Tarhan Özgökmen
1939 yılında Kastamonu-Cide’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun
oldu. 1961-1962 yıllarında özel bir firmada statik büro
şefi olarak görev yaptı. İnşaat Emlak Komutanlığında askerlik hizmetini tamamladı. 1965-1968 yıllarında Beyoğlu Belediyesi İmar İşlerinde mıntıka mühendisliği yaptı.
1969-1971 yıllarında statik büro şefi olarak çalıştı. 19711976 yıllarında YSE 1. Bölge Müdürlüğünde köprüler şefi
olarak görev yaptı. 1976-1993 yıllarında Tekel Yatırım
grubunda inşaat şubesi müdürü ve yeni tesisler müdürü olarak çalıştı. 19932009 yıllarında özel bir şirket bünyesinde inşaat koordinatörü ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Sırmacı
1938 yılında Çankırı’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik görevini tamamladı. Taahhüt işleri yapan firmalarda
dört yıl boyunca şantiye şefliğini takiben kendi firmasını
kurdu. Altı yıl süresince proje, ruhsat, fenni mesuliyet,
statik hesap işlerini takiben taahhüt işlerine girdi. Bu
kapsamda İstanbul Telefon Başmüdürlüğü başta olmak
üzere takriben kırk adet taahhüt projesi tamamlayarak
teslim etti. Bilahare kat karşılığı ve arsa tedariki ile bina
inşa ederek satma işlerine girdi. Bu projeleri 2000 yılında tamamlayarak emekli
oldu. Altı yıl boyunca Çankırılılar Vakfı başkanlığı yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Cemal Birol Soydan
1937 yılında İzmit’te doğdu. 1961 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1961-1963 yıllarında MSB İnceleme fen heyeti üyeliği yaptı. 1963-1964 yıllarında DSİ
bünyesinde proje inşaat şefi olarak görev yaptı. 19641969 yıllarında İş Bankasında proje müellifi ve kontrol
amiri olarak çalıştı. 1969-1971 yıllarında özel bir firmada inspektör olarak görev yaptı. 1971-1974 yıllarında
PETKİM’de proje mühendisliği yaptı. 1974-1985 yıllarında inşaat emlak müdürü ve müşavir mühendislik yaptı.
1985-2011 yıllarında sahibi olduğu firmasında mesul müdür, müşavir mühendis
ve yönetim kurulu başkanıdır. Görev aldığı kurumlarda çeşitli betonarme, çelik, zemin-temel projeleri yaptı. Kontrol, ihale, kesin hesap, yönetim, müşavir
mühendislik hizmetleri verdi. Yabancı müteahhit firmaları kontrol etti. Teknik,
idari, hukuki ve mali konuları kapsayan layihalar, fizibilite, raporları hazırladı.
Ayrıca sempozyumlarda, yerli çelik palplanş, basınçlı suya karşı izolasyon konularında bildiriler sundu. PETKİM‘de temel zeminlerinin konsolidasyon yoluyla
ıslahı konusunda çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Reşat Şaşmaz
1937 yılında Isparta-Eğirdir’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı.
Tüm meslek hayatı boyunca özel sektörde görev yaptı.
Yurt içi ve yurt dışında pek çok firmanın endüstriyel tesis, sağlık tesisi, enerji santrali, toplu konut inşaatı projelerinde proje müdürü, Libya koordinatörü, genel müdür
yardımcısı, genel müdür ve teknik danışman olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Remzi Kaya Şatıroğlu
1933 yılında Rize-Fındıklı’da doğdu. 1961 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Askerlik hizmetini
tamamladı. 1961-1964 yıllarında İller Bankasında başmühendis olarak görev yaptı. 1966-1969 yıllarında Karayollarında yapım şefi olarak çalıştı. 1971-1976 yılları
arasında İller Bankasında başmühendis olarak çalıştı.
1976-1990 yıllarında sahibi olduğu firmasında müteahhitlik yaptı. Ayrıca işleri arasında belediye içme suları yer
almaktadır. Evlidir.

Özgen Şaylan
1936 yılında İstanbul’da doğdu. 1961 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini 1965-1967 yıllarında İstanbul Tuzla Piyade Okulunda tamamladı. 1971-1972 yılları
arasında AID bursu ile gittiği ABD’de Pittsburg Üniversitesinde lisansüstü dersleri aldı. Çalışma hayatının tamamının geçtiği Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları müessesinde ülkenin her yerinde endüstri yapıları, fabrikalar,
çeşitli altyapılar kuran endüstriyel tesisler imalat ve yapım grubu içinde ünite müdürü olarak görev yaptı. 1995 yılında emekli oldu.

Murat Uğur Tarhan
1936 yılında Ankara’da doğdu. 1961 yılında Karlsruhe
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1965-1966 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1961-1977 yılları arasında yapı statiği alanında Bayındırlık Bakanlığı, TPAO,
Almanya’da dört ayrı mühendislik bürosunda çalıştı.
1977-2009 yıllarında holding ve özel şirkette mesleğini
sürdürdü. Emeklidir. Her tür yer altı, yer üstü alçak ve
yüksek yapılar için statik ve mukavemet hesabı düzenlenmesi, kontrol ve onayını yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ali Top
1937 yılında Kastamonu-Cide’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Yıldız Teknik Okulundan mezun oldu. 1961-1963
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1963-1972 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğünde köprü şefi
olarak çalıştı. 1973-2021 yıllarında kendi işinde mühendis olarak mesleğini sürdürdü. Evlidir.

Hüseyin Erol Tuga
1936 yılında İstanbul’da doğdu. 1961 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1965 yılında Tuzla Piyade Okulunda askerlik hizmetini tamamladı. 1972 yılına kadar Karayolları
Genel Müdürlüğünde görev yaptı. Bir yıl Afet İşleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak çalıştıktan sonra
tekrar karayollarına döndü. 1992 yılına kadar bu kurumda bölge müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Atilla Tuncer
1939 yılında Kırklareli-Vize’de doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. Sümerbank Genel Müdürlüğü Beykoz Deri ve
Kundura Fabrikasında inşaat kontrol şef yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 1966 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971 yılına kadar aynı kurumun Karaman, Konya ve Gemlik’te bulunan fabrikalarında inşaat
kontrol şefi olarak hizmet verdi. 1972-1988 yılları arasında resmi kurum inşaat müteahhitliği yaptı. 2015 yılına
kadar çeşitli firmalara müşavirlik hizmeti verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

124

Meslekte 60 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1961-2021)

Alptan Türeli
1938 yılında Antalya’da doğdu. 1961 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl 98 adet okul ve lojman
inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. 1963 yılında askerlik
hizmetini tamamladı. Tekel, SSK, Hastane, yurt gibi inşaat işlerinde şantiye şefliği, proje revizyonluğu yaptı. Yıldız
Teknik Üniversitesi öğretim üyeliği, BİNP’de ulaşım, sanayi ve uygulama program yöneticiliği, başuzmanlığı ve
başmimarlığı, mesken ve afet İşleri başmühendisi, denetleme ve danışma kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Otopark raporu, katı atık raporu, mülkiyet dağılım haritası, kirişsiz döşeme
hesabı gibi muhtelif raporlar hazırladı. 1963 ve 1965’te iki şirket kurdu. Bu yıllar
itibariyle mimari statik büro faaliyetlerine devam etti. Sinema binası, yol binası,
kamu hizmet binaları, hastane, poliklinik, otel, kooperatif, emniyet amirlik binaları gibi işleri tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Turan Us
1937 yılında Bolu-Mengen’de doğdu. 1961 yılında İTÜ’den
mezun oldu. 1961-1963 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1963-1965 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğünde proje mühendisi olarak çalıştı. 1965-1968 yıllarında özel bir firma bünyesinde şantiye şefliği yaptı.
1968-1987 yıllarında Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğünde başmühendis olarak çalıştı. 1987-2000 yıllarında
üç özel şirkette tatbikat mühendisi, planlama şefi ve genel koordinatör olarak çalıştı. İki çocuk babasıdır.

Cengiz Yalçın
1939 yılında Ankara’da doğdu. 1961 yılında İTÜ’den mezun oldu. 1965-66 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. Meslek hayatına 1961 yılında Ankara’da Karayolları
Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesinde başladıktan kısa
bir süre sonra Almanya’ya gidip Düsseldorf’daki bir şirkette üç yıl köprü ve sanayi yapılarıyla ilgili çeşitli projeler üstünde çalıştı ve Türkiye’ye döndü. Askerlik görevinden sonra, 1966 yılından itibaren Ankara’da değişik
kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli sanayi ve sosyal
yapıların projelendirilmesinde çalıştı. 1973 yılında özel bir şirkette çalışmalarını
tamamladıktan sonra 1977’den 1997 yılına kadar özel bir şirketin mühendislik
bölümünde önce başmühendis sonra da müdür olarak çalışmalarını sürdürdü.
1997-2000 yılları arasında özel bir şirkette yeni dış hatlar terminali ve katlı otopark inşaatında proje koordinatörü olarak çalıştı. Daha sonra yine özel bir şirket
bünyesinde; proje danışmanı olarak çalışıp aktif çalışma hayatını tamamladı. İki
çocuk babasıdır.
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Yılmaz Yapıcı
1935 yılında Trabzon-Vakfıkebir‘de doğdu. 1961 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1963 yılında Kayseri İstihkâm Okulunda askerlik hizmetini tamamladıktan sonra DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Samsun’da meslek hayatına başladı. 2000
yılında emekli olana kadar DSİ’nin Samsun, Adana, Kastamonu ve Ankara bölge müdürlüklerinde proje ve inşaat
şube müdürü, bölge müdür yardımcısı, bölge müdürü, genel müdür yardımcısı ve başmüfettiş olarak hizmet verdi.
Halen İTÜ Vakfı Mütevelli Heyeti seçilmiş üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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