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Meslekte 40 Yılını 

Dolduran Üyelerimiz
(1971-2011)

Dr. İsmail Hakkı Acar

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşa-
at Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında İstanbul Şehirsel Gelişme 
Projesi’nde Trafik Mühendisi, 1977-1979 yılları arasında İstanbul Belediyesi’nde Toplu 
Ulaşım Uzmanı, 1989-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım 
Daire Başkanı, 1995-1999 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Da-
nışmanı, 1999-2004 yılları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi 
(ESHOT) Genel Müdürü ve takiben Ulaşım ve Trafikten sorumlu Genel Sekreter Yardım-
cısı olarak görev yaptı. 2005 yılından bu yana özel bir proje mühendislik firmasında ken-
tiçi ulaşım ve trafik projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda çalışmaktadır. 

Uzmanlık alanıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında yürütülen birçok projede yürütücülük gö-
revleri üstlendi, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda seminer, panel, kongre ve konferan-
sa katılarak bildiriler sundu. 1988-1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi, Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü’nde ders verdi. Bu dönemde Şehir ve Bölge Planlama Ana 
Bilim Dalı’nda ikinci yüksek lisans eğitimini tamamlayıp “Avrupa Kentsel Şartı, Ulaşım 
ve Dolaşım İlkeleri” konusunda tez hazırlayarak Doktora derecesi aldı. Evli ve bir çocuk 
babasıdır. 

Tevfik Acar 

1941’de Samsun ili Karagöl ilçesinde doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Işık Meslek Yüksek Okulu’ndan 1971 yılında mezun oldu. İstanbul, İskende-
run ve Samsun’da mesleki hayatı ile ilgili çalışmalar yaptı. Halen İstanbul’da bir yapı de-
netim şirketinde proje denetim ve kontrollük yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mustafa Acartürk

1939 yılında Uşak’ta doğdu. 1962-1965 yılları arasında İzmit Akşam Tekniker Okulu 
Kâğıtçılık Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1971 yılları arasında İstanbul Yıldız Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1972-1998 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü’nde çalıştı 
ve buradan emekli oldu. Halen Uşak’ta bir laboratuarda denetçi mühendis olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Ali E. Açan

1948 yılında Büyük Çekmece’de doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında aynı üniversitenin Kıyı ve Liman 
Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalıştı. 
Meslek yaşamı boyunca İMO’nun çeşitli organlarında görev yaptı. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır. 

Neşet Adalı

1948 yılında Aydın ili Söke ilçesinde doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1975 yılında yüksek lisans eğitimini ta-
mamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince üniversitede asistan, İMO’da Genel Sekreter 
Yardımcısı, vize mühendisi, Devlet Su İşleri’nde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
Özel sektörde mühendislik, şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. 1989-1991 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı. Halen bir inşaat şirketinde 
teknik danışman olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

T.  Taner Afşar

1949 yılında Isparta ili Keçiborlu’ ilçesinde doğdu. 1971 yılında Ö. Yükseliş Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972-1973 yılları arasında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nde asistan olarak çalıştı. 1975-1981 
yılları arasında Etibank’ta inşaat kontrol başmühendisi olarak çalıştı. 1981-1983 yılları 
arasında özel bir firmada mesleki hayatını sürdürdü. 1983-2005 yılları arasında Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı’nda İnşaat Kontrol Şube Müdürü olarak çalıştı ve bu-
radan emekli oldu. 

Muammer Ağaçayak

1943 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra proje kontrolü ve müteahhitlik 
işleri yaptı. 2000 yılında emekli oldu. Halen yapı denetim ve kontrollük yapmaktadır. 

Hüseyin Akalın

1947 yılında Amasya merkeze bağlı Kızılca köyünde doğdu. 1971 yılında İstanbul Yıldız 
Teknik Okulu Lisans Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılında yüksek lisansını tamamla-
dı. Dört yıl süreyle Etibank Genel Müdürlüğü İnşaat Daire Başkanlığı’nda statiker olarak 
görev yaptı. Daha sonra Ankara’da statik proje bürosu kurarak mesleki hayatına devam 
etti. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

M. Bilgin Akatay

1948 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminin ardından 1966 yılında AFS Bursu ile New 
York’ta lise eğitimi aldı. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı 
okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1971-1972 yılları arasında Vatan Mühendislik 
Yüksek Okulu Yapı Statiği Bölümü’nde asistanlık yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İn-
şaat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra özel şirketlerde ve kendi 
bürolarında meslek hayatını sürdürdü. Halen bir şirkette proje, yapı denetçisi ve proje 
yönetim danışmanı olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Ömer Akdora

1944 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Almanya’da inşaat mühendisliği eğitimini 
tamamladı. 1969-1977 yılları arasında Almanya’da, 1977-2010 yılları arasında İstanbul’da 
çalıştı. Halen Avusturya’da meslek hayatına devam etmektedir.

Mahmut Akgöz

1950 yılında Baybut’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mi-
marlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 
aynı okulda tamamladı. 1972-1976 yılları arasında mühendislik ve şantiye şefliği yaptı. 
1976 yılında müteahhitlik yapmaya başladı, halen taahhüt işleri yapmaktadır. 

Mehmet Akgün

1944 yılında Osmaniye’de doğdu. İstanbul Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Özel Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1974-1980 yılları arasında Köy Hizmetleri Diyarbakır Böl-
ge Müdürlüğü’nde mühendis ve şube müdürü olarak çalıştı. 1983-1998 yılları arasında 
çeşitli projelerde şantiye şefi ve hak ediş mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. 1998 
yılında emekli oldu, halen bir yapı denetim firmasında denetçi olarak çalışmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

 

Olcay Akı

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Mimarlık Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Özel sektörde yurt içinde ve yurt dışında çalıştı, 2007 yılında 
Kartal Belediyesi’nden emekli oldu. Halen İstanbul’da bir yapı denetim şirketinde çalış-
maktadır. 

Celil Akıllı

1945 yılında Antalya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi ’nden mezun oldu. 1974 yılında serbest inşaat mühendisi olarak çalışma yaşa-
mına başladı. 1975 yılından bu yana çeşitli taahhüt işleri yürüttü. Halen mühendis ve 
müteahhit olarak çalışmaktadır. 

Esat Akpınar

1947 yılında Ordu’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Serbest inşaat mühendisliği yaptı. 1977-1980 yılları ara-
sında Ordu Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 
İnşaat Mühendisleri Odası Ordu Temsilciliği’nin kuruluşunda görev aldı ve yönetim ku-
rulu üyeliği yaptı. Halen serbest inşaat mühendisliği yapmaktadır. 

Mehmet Latif Aksoy

1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971-1973 yılları arasında Karayolları 8. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1974 yılında DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Bu-
rada kontrol mühendisi, proje mühendisi, şube müdürü, bölge müdür yardımcısı olarak 
görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Dr. Hüseyin Aksu

1948 yılında Isparta ili Yalvaç ilçesinde doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümün Sayısal Analiz da-
lında master yaptı ve 1973 yılına kadar Elektronik Hesap Bilimleri alanında ders verdi. 
1973 yılında Amerikan Ulusal Astronitik ve Uzay İdaresi’nin (NASA) davetiyle Amerika’ya 
gitti ve bir araştırma projesi yönetti. Mühendislik Mekaniği ve Uygulamalı Matematik 
dalında doktora yaptı. Aynı dönemde lisans ve lisansüstü dersler verdi. 1976-1993 yıl-
ları arasında mühendislik, danışmanlık hizmetleri yürüttü ve ders vermeye devam etti. 
1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanlığı’na seçildi. 1999 yılında Av-
rupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyeliğine seçildi. Avrupa konseyi 
adına uluslararası sempozyumlarda makaleler sudu. Kongreye bağlı Sürdürülebilir Kal-
kınma Komitesi Başkanlığı’nı üç yıl sürdürdü. 2003-2008 yılları arasında ODTÜ Şehircilik 
Bölümü’nde ders verdi. Halen özel şirketinde yurt içinde ve yurt dışında büyük ölçekli 
projeler yürütmektedir. 

Hüseyin Aktürk

1947 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972-1973 yılları arasında Erzurum Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. 1975-1976 yılları arasında Trabzon Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1976 yıllından bu yana şantiye şefliği, taahhüt iş-
leri müteahhitlik ve özel bina inşaatları alanında mesleğini sürdürmektedir. 

Vural Aküren

1941 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitini Ankara’da tamamladı. 1971 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki hayatı boyunca 
özel sektörde çalıştı. Daha sonra emekliliğe ayrıldı. 

Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı

1949 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1975 yılında Kıyı Mühendis-
liği dalında doktorasını yaptı. 1980 yılında Kıyı ve Liman Yapıları dalında Doçent; 1987 
yılında “Hidrolik” ve 1988 yılında ise “Deniz Teknolojisi” dallarında olmak üzere iki kez 
“Profesör” unvanı aldı. 

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde De-
niz Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde emekliye ayrıldı. 
Yaklaşık 75 ulusal ve uluslararası projenin yöneticiliğini yaptı. Yurtiçinde ve yurtdışında 
yayımlanmış 300 civarında eseri bulunmaktadır. Halen bazı şirketlerde yönetim kurulu 
üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır. 

Ayrıca “İzmir Büyükşehir Meclisi” ile “Konak Belediye Meclisi”nde “Meclis 1. Başkan Veki-
li” olarak çalışmaktadır. Bunların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Bayındırlık ve 
İmar Komisyonu Başkan Vekili, AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi; Konak Belediyesi’nde 
Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyesi ve Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ola-
rak görev yapmaktadır. 

Ayrıca Biyodizel Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BİYOSİAD) Kurucu Başkanı ve Yö-
netim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili) olup, Avrupa Kireççiler Birliği (EULA) Türkiye delegesi 
olarak da görev üstlenmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mustafa Albayrak

1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1971 yılında Bingöl depreminde kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 1972-1974 yılları arasında Ankara’da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda mühendis 
olarak görev yaptı. 1975-2001 yılları arasında Bursa’da serbest inşaat mühendisliği yaptı. 
2001 yılında emekli oldu. 

Emine Zerrin Alganer

1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul 
Belediyesi’nde 34 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar Müdür Yardımcılığı göre-
vini sürdürürken emekli oldu. Halen bir yapı denetim şirketinde çalışmaktadır. 

Sadettin Nazif Alper

1947 yılında Ordu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demisi Vatan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra serbest inşaat mühendisliği yapmaya başladı. 2003 yılına kadar çeşitli kamu ku-
rumları için köprü, okul vs. gibi bazı kamu binaları inşa etti. 2003 yılında kurduğu inşaat 
şirketinde halen meslek yaşamına devam etmektedir. 

İbrahim Altuntop

1946 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde lisans ve 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılına kadar altyapı müteahhitlik firmalarında 
gölet barajı, sulama kanalı, içme suyu inşaatlarında arazi mühendisi, şantiye şefliği gö-
revlerinde bulundu. Ayrıca projecilik, resmi iş taşeronluğu ve müteahhitlik yaptı. 1995-
2008 yılları arasında mühendislik haricinde işlerde çalıştı. 2008 yılından bu yana yapı 
denetim şirketlerinde çalışmaktadır. Üç çocuk babasıdır. 

Batu Apanay

1942 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1971-1972 yıllarında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 
1973-1974 yıllarında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde görev aldı. 
1975-1997 yılları arasında Erdemir Ereğli Demir Çelik Fabrika’sında çalışma yaşamını 
sürdürdü. 

Ayhan Arat

1945 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra Kara Harp Okulu’na 
girdi. 1966 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu ve İstanbul’da teğmen olarak gö-
rev yaptı. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1981-1984 yılları arasında ODTÜ’de yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Orduda yaklaşık 20 yıl çeşitli kademelerde mühendislik yap-
tı. 1984 yılında kamudaki görevinden isteğe bağlı ayrıldı ve emekli oldu. Daha sonra 
yaklaşık 20 yıl taahhüt işleri yaptı ve çalışma yaşamını sonlandırdı. 
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Metin Arifağaoğlu

1946 yılında Artvin ili Borçka ilçesinde doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
mezun oldu. Karadeniz Bakır İşletmeleri Murgul İşletme Müdürlüğü’nde sırasıyla bakım 
mühendisi, kontrol mühendisi ve başmühendis olarak dört yıl çalıştı. 1976 yılında Kara-
deniz Bakır İşletmeleri’nden ayrıldı ve taahhüt işleri yapmaya başladı. 1984-1989 yılları 
arasında Borçka Belediye Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 1995 Genel Seçimle-
rinde CHP Artvin Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı. 1998-2004 yılları arasın-
da CHP’de Parti Meclis Üyeliği görevlerini yürüttü. 2007 Genel Seçimleri’nde CHP’den 
yeniden milletvekili seçildi. TBMM İhtisas Komisyonlarında Bayındırlık İskân Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Üyeliğini dört yıl süreyle yürüttü. Halen kendi firmasında inşaat 
mühendisliği yapmaktadır. 

Sunal Armağan

1946 yılında Muğla’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. Çeşitli baraj, hidroelektrik santral, termik santral ve içme 
suyu isale hatlarında çalıştı. 1982 yılında Bodrum’ a yerleşti ve burada müteahhitlik yap-
tı. Halen Bodrum’da otel ve konut inşaatları ile otel işletmeciliği yapmaktadır. Üç çocuk 
babasıdır. 

Ali Uğur Atabay

1947 yılında Samsun’da doğdu. 1971 yılında AİTİA Zafer Mühendislik Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nde (Samsun) ve 17. Bölge 
Müdürlüğü’nde (İstanbul) çalıştı. Asfalt şantiye şefi yardımcısı, asfalt şantiye şefi, trafik 
mühendisi, köprü şantiye şefi, servis şefi, Boğaziçi Köprüsü İşletme Şefi, otoyollar ba-
kım işletme mühendisliği görevlerinde bulundu. 2009 yılında emekliye ayrıldı. Halen 
bir müşavirlik firmasında kontrol mühendisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Harun Avcı

1948 yılında Muğla ili Köyceğiz ilçesinde doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniver-
sitesi’nden mezun oldu. 1976 yılına kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatla-
rında çalıştı. 1976-1980 yılları arasında özel bir şirkette şantiye şefliği yaptı. İzmir’de 1980 
yılında kurduğu firmada halen müteahhitlik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Tahsin Ayar

1947 yılında Trabzon ili Maçka ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi’nden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1971-1973 yılları 
arasında 2. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol şefi olarak çalıştı. 1975 yılında kendi şirketini 
kurdu. 2003 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İbrahim Hakkı Aydın

1948 yılında Trabzon ili Yomra ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında Karayolları 15. Bölge 
Müdürlüğü ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1977 yılında kamudaki göre-
vinden ayrıldı ve altyapı, işçi konutları, sanayi sitesi inşaatları, toplu konut inşaatları, özel 
lüks konut inşaatları alanlarında taahhüt işleri yaptı. Halen kendi özel şirketinde inşaat 
faaliyetleri yapmaya devam etmektedir. 
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İsmet Aydın

1943 yılında Antalya ili Manavgat ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında Eti-
bank İnşaat Daire Başkanlığı’nda inşaat mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1979 
yılında başmühendis oldu. 2000 yılına kadar Seydişehir Alüminyum Tesislerinde ve An-
talya Ferro Krom Müessese Müdürlüğü’nde meslek hayatına devam etti. 2000 yılında 
emekli oldu ve daha sonra farklı yapı denetim şirketlerinde çalışmaya devam etti. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Emre Aykar 

8 Haziran 1946 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini Robert College Mü-
hendislik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini ise Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. 1971-1973 yılları arasında Vatan Mü-
hendislik Yüksek Okulu’nda Yapı Statiği Asistanı olarak görev aldı. 

Çalışma hayatına 1969 yılında özel bir firmada araştırma mühendisi olarak başladı. 
1973-1985 yılları arasında farklı firmalarda şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. 
1985 yılında çalıştığı özel firmanın ortağı oldu ve 2002 yılına kadar bu firmada genel 
müdür yardımcılığı, genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve murahhas üyelik yaptı. 
2002 yılından beri aynı firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir ve 
çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ile yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Halen Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili, Sektörel Dernekler Federasyonu 
(SEDEFED) Başkan Vekili, Avrupa Konut Birliği (UEPC) Yönetim Kurulu Üyesi, DEIK Ceza-
yir İş Konseyi Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Danışma Kurulu 
Üyesi, Kriton Curi Çevre Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Kemal Ayrancı

1950 yılında Ordu ili Mesudiye ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) İnşaat Bölümü’nden yüksek inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu. 1975 yılına kadar İDMMA’da Zemin Mekaniği ve Temel inşaatı Bi-
lim Dalı’nda asistanlık yaptı. 1975 yılında serbest inşaat mühendisliği yapmaya başladı. 
Emanet fabrika inşaatı, kooperatif inşaatları denetimi ve danışmanlık hizmetleri gibi 
alanlarda mesleki faaliyetlerini yürüttü. Halen emlak danışmanlığı ve ticareti yapmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fuat Aysoy

1949 yılında Mardin’de doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’den mezun oldu. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşların yapı ağırlıklı inşaatlarının müteahhitliğini yaptı. 

Abdullah Metin Babaoğlu

1945 yılında Gaziantep’te doğdu. 1971 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra birçok inşaat firmasında şanti-
ye şefi olarak çalıştı. İki yıl dış cephe koruma malzemesi satan bir firmanın Ege Bölge 
Müdürlüğü’nü yaptı. 1988 yılında kendi firmasını kurdu. Dış cephe kaplama boyaları, 
inşaat boyaları ve hijyenik zemin müteahhitliği yaptı. 46 yıl çalıştıktan sonra emekliye 
ayrıldı. Evli ve iki çocuk sahibidir. 
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Basri Bahar

1949 yılında Burdur’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Yıldız İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Burdur’da DSİ 8. Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. DSİ 18. Bölge 182. Şube Müdürlüğü’nde gölet, sulama 
ve baraj inşaatlarında kontrol mühendisliği ve başmühendislik görevlerinde bulundu. 
DSİ 182. Şube Müdürlüğü görevini yaptı. 1997 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır. 

Tercan Bahçeci

1946 yılında Muş ili Bulanık ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Erzurum’da 1,5 yıl İller Bankası’nda ça-
lıştı. Karayollarında altı yıl çalıştıktan sonra 1981-1989 yılları arasında Libya’da meslek 
hayatına devam etti. 1984-2006 yılları arasında taahhüt işleri yaptı. 2006 yılında emek-
liye ayrıldı. 

Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş

1948 yılında Trabzon ili Sürmene ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden  inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Boğaziçi Asma Köprüsü 
inşaatında ve Kocaeli YSE İl Müdürlüğü’nde çalıştı. Kendisine ait özel yapı mühendisliği 
bürosunda bina, köprü ve fabrika projeleri yaptı. Yıldız Üniversitesine bağlı yüksek okul-
larda öğrencilere betonarme ve çelik bitirme projeleri yaptırdı. 

1973 yılında aynı üniversiteye 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 çalıştı. 1981 de doçent ve 1988 de profesör unvanı 
aldı. Mühendislik mekaniği ve deprem dalgalarının yer kabuğunda yayılması konuların-
da uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen İTÜ İnşaat Fakültesinde lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Statik, Dinamik, Mukavemet, Elastisite Teorisi, 
Plastisite Teorisi, Elastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri, Mühendislik Matematiği, Kar-
maşık Fonksiyonlar Teorisi dersleri vermektedir. 

Fakültesindeki görevinin yanında, 1999 Kocaeli Depreminden bu yana İTÜ UYGAR Yapı 
ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi’nde proje yöneticiliği yapmaktadır. Başta İs-
tanbul olmak üzere, birçok ilde çok sayıda kamu binasının Depreme Dayanım İnceleme-
leri ve Güçlendirme Projeleri çalışmalarını yönetti. Ayrıca danışmanlık hizmeti vermiştir. 
Halen kendisine ait özel bir firmada mesleki çalışmalarına devam etmektedir. 

Ömer Özden Balköse

1949 yılında İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Limanlar Opsiyonu’nda yük-
sek lisans yaptı. 1972-2006 yılları arasında Limanlar İnşaatı İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi, kontrol teknik şefi, başmühendis ve bölge müdür yardımcısı olarak 
görev aldı. Halen liman ve kıyı yapıları ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Emekli, 
evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yavuz Barhana

1949 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1971-1975 yılları arasında DSİ 32. Şube Müdürlüğü’nde emanet komisyonu baş-
kanı, kontrol mühendisi ve proje inşaat başmühendisi olarak çalıştı. 1976-1979 yılları 
arasında DSİ 32. Şube Müdürlüğü, 1980-1984 yılları arasında DSİ 31. Şube Müdürlüğü, 
1985-1986 yıllarında ise DSİ 3. Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1986 yı-
lında DSİ’den ayrıldı ve çeşitli firmalarda şantiye şefliği, teknik koordinatörlük ve genel 
müdürlük yaptı. Halen bir firmada genel koordinatör olarak çalışmaktadır. 



TMH - 470 - 2011/6 25

Mehmet Salih Basmacı

1948 yılında Denizli ili Tavas ilçesinde doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1974 yılında master eğitimini 
tamamladı. 1973-2002 yılları arasında Denizli’de proje mühendisliği ve yapsatçılık yaptı. 
Halen bir firmada denetçi mühendis olarak çalışıyor. Ayrıca 1974-1991 yılları arasında 
İMO Denizli Temsilciliği ve Şube Başkanlığı yaptı. 1992-1994 yılları arasında İMO Genel 
Merkez Yöneticiliği görevini üstlendi. 1992-1996 yılları arasında SHP Denizli İl Başkanlığı 
ve Denizli Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. 

İsmail Batmaz

1946 yılında Tarsus’ta doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1971-1974 yılları arasında Çukurova Elektrik Kadıncık 
Barajı’nda inşaat şefi olarak çalıştı. 1974-1975 yıllarında İstanbul’da inşaat ve montaj 
müdürlüğü yaptı. 1975-1980 yılları arasında Tarsus Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü 
olarak görev yaptı. 1980-1982 yılları arasında serbest mühendis olarak çalıştı. 1982 yı-
lında Tarsus Belediye Başkanlığı’na atandı. 1985 yılından bu yana aile şirketinde yönetici 
olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ferhat Baykara

1946 yılında Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1974-1978 yılları arasında çeşitli 
firmalarda şantiye şefi olarak çalıştı. 1978 yılında Adana’da aile şirketi kurdu ve halen 
burada meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Selahattin Bayrak

1943 yılında Sarıkamış’ta doğdu. 1971 yılında Gazi Üniversitesi ADMMA İnşaat Fakültesi 
bölümünden mezun oldu. Meslek hayatı boyunca Hakkâri Bayındırlık Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisliği, Erzincan Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği, Ulaş-
tırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü’nde teknik şeflik ve şube müdürlüğü, İzmit Be-
lediye Başkan Yardımcılığı, Elazığ YSE İl Müdürlüğü’nde ve DLH Genel Müdürlüğü’nde 
Bandırma Bölge Müdür Yardımcılığı, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı ve Bölge Mü-
dürlüğü, Limanlar Yapım Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür 
Vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca özel sektörde genel koordinatörlük ve bölge ko-
ordinatörlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Prof. Dr. Zerrin Bayraktar

1943 yılında Erzurum’da doğdu. 1961-1965 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Ma-
tematik-Fizik bölümünü bitirdi. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede ulaştırma alanında doktora yaptı. İstan-
bul Üniversitesi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde asistan olarak görev aldı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde 1982-1987 yılları arasında Yrd. Doç, 1987-1997 yılları arasında 
doçent, 1997-2005 yılları arasında ise profesör unvanıyla akademide görev yaptı. Ayrıca 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı ve Bölüm 
Başkanlığı yaptı. Uzmanlık alanı olan ulaştırma dalında demiryolu, karayolu, trafik ve 
kaza analizi konularında çalışmalar yürüttü. 
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Turgut Baysal

1944 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mimarlık Mühendislik Akade-
misi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. 1983 yılına kadar İller Bankası’nda Kontrol mü-
hendisliği ile etüt ve proje başmühendisliği yaptı. 1983-1991 yılları arasında kamudan 
ayrıldı ve serbest olarak mesleki hayatını yürüttü. 1991-1996 yılları arasında Elazığ Be-
lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde görev aldı. 1996 yılında emekliye 
ayrıldı. Daha sonra 2001 yılına kadar özel bir şirkette şantiye şefi ve büro mühendisi 
olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında çalışmaktadır. 

Ertunga Berkoz

1945 yılında Hatay ili İskenderun ilçesinde doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Halen Amerika’da Los Angeles’da bina üzeri-
ne proje yapmaktadır. 

Nihat Biçer

1943 yılında Aydın’da doğdu. 1971 yılında Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik görevine kadar Söke Belediyesi’nde Fen işleri Müdür-
lüğü yaptı. Bir süre serbest proje mühendisliği yaptıktan sonra Söke-Bağarası Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. 1975 yılında Aydın’da müteahhitliğe başladı. 2010 yılında 
emekliye ayrıldı. 

Mehmet Faruk Bilge

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Meslek yaşamına İzmit 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde görev alarak başladı. 1980’de 
Kocaeli’ne bağlı Uzunçiftlik Belediyesine Belediye Başkanı olarak atandı. Daha sonra 
inşaat malzemesi satışı, teknik hırdavat satışı, ısıtma, soğutma ve havlandırma gibi fa-
aliyetlerde bulunan kendisine ait firmalarda çalıştı. Halen kendi firmalarında çalışmaya 
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Nazar Binatlı

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Mi-
marlık Akademisi’nden mezun oldu. 2000 yılına kadar kendi özel bürosunda betonarme 
ve çelik binaların statik hesap ile projelendirme faaliyetlerini sürdürdü. Halen taahhüt 
işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ali Rıza Boğa

1946 yılında Bartın’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1972 yılında TCK Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü’nde 
şantiye şefi yardımcısı olarak göreve başladı. Askerlik hizmetinden sonra 1975 yılında 
yine 15. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefliği’nde kontrol mühendisi ve kontrol şefi olarak 
görev yaptı. 1981-1985 yılları arasında Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü’nde asfalt şefi 
ve teknik şef olarak çalıştı. 1985-1989 yılları arasında Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü’nde 
ve 1989-2001 yılları arasında Bursa 14. Bölge Müdürlüğü’nde araştırma başmühendisi 
olarak görev yaptı. 2001 yılında emekli oldu. Halen Ankara’da özel bir proje firmasında 
yol-üstyapı mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Abdulbaki Bozdemir

1948 yılında Mardin ili Midyat ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Keban Barajı’nı yapan müşavir firmada 
kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1975 yılında serbest müteahhitliğe başladı. 
Özellikle bina, altyapı, yol ve gölet inşaatlarında görev aldı. 

Hanif Mahir Boztepe

1947 yılında Antalya ili Manavgat ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında yönetici ve idareci olarak çalıştı. Halen Antalya’da serbest inşaat 
mühendisliği ve müteahhitlik yapmaktadır. 

Hasan Basri Bulut

1949 yılında Adana’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Çeşitli şantiyelerde yol, bina ve su yapıları inşaatlarında şantiye şefi olarak 
çalıştı. Ayrıca betonarme, çelik ve sulama projeleri yaptı. 1996 yılında emekli oldu. Halen 
Adana’da bir yapı denetim şirketinde proje denetçisi olarak çalışmaktadır. 

İlyas Bulut

1946 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Aynı yıl Elazığ Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak 
göreve başladı. Askerlik hizmetinden sonra Elazığ’da serbest inşaat mühendisliği yaptı. 
Halen Elazığ’da mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşla-
rında görev aldı. Bir dönem İMO Elazığ Şube başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hüseyin Burç

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılına kadar Makine Kimya Endüstrisi’nde inşaat mü-
dürü olarak çalıştı. Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi’nde İstanbul Bölge Müdür Yar-
dımcısı olarak çalışmaya devam etti. 1996 yılında emekli oldu. 1997-2003 yılları arasın-
da özel sektörde fabrika, liman ve kooperatif inşaatlarında şantiye şefi ve koordinatör 
olarak çalıştı. 

Mehmet Canan

1949 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. TRT Genel Müdürlüğü’nde ve TCK 4. Bölge Müdürlüğü’nde 
görev yaptı. Halen Ankara’da mücevher sektöründe çalışmaktadır. 

Recep Cantutan

1948 yılında Tekirdağ’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1976-2000 yılları arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nde inşaat 
mühendisi olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1988 yılından bu yana Kamulaştırma Bilir-
kişiliği yapmaktadır. Meslek alanıyla ilgili çok sayıda sertifikası bulunmaktadır. 



TMH - 470 - 2011/628

Asım Cıroğlu 

1945 yılında Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinde doğdu. 1971 yılında Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Işık Müh. Mim. Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra kendi özel firmalarında inşaat mühendisliği, müteahhitlik, ve genel müdürlük 
yaptı. Hayrabolu Belediye Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Hayrabolu Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen İstanbul’da bir yapı denetim firmasında 
yapı denetçiliği yapmaktadır. 

Kamuran Cirit

1946 yılında Aydın’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından serbest inşaat 
mühendisi olarak mesleki hayatını sürdürdü. Halen mesleki çalışmalarına devam et-
mektedir. 

Sezai Çoşkun

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra özel 
sektörde ve kamu kurumlarında şantiye şefliği, kesin hesap grup şefliği, kontrol şefi, 
köprü şefi, sanat yapıları şefi ve şantiye müdürü olarak çalıştı. Halen bir inşaat firmasın-
da mühendislik hizmetleri kontrol teşkilatı başkanı olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Doğan Çakır

1947 yılında Muş’ta doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında aynı okulda yüksek lisans eğiti-
mini tamamladı. 1971-1973 yılları arasında ODTÜ’de asistan olarak görev yaptı. 1973-
1976 yılları arasında özel sökterde, 1976-1980 yılları arasında Türk Telekom’da çalıştı. 
1980-1982 yılları arasında Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
1982-2005 yılları arasında Adana’da DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı. 2005 yılında 
emekli oldu. Halen özel sektörde çalışmalarına devam etmektedir. 

Turan Çakır

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1972 yılından itibaren İstanbul’da İller Bankası ve İstan-
bul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde kontrol mühendisi, başmühendis ve şube müdürü 
olarak birçok içme suyu ve kanalizasyon projesinde görev aldı. 1997 yılında kamudan 
emekli oldu. Emekliliğinin ardından özel sektörde 12 yıl boyunca proje koordinatörü 
olarak çalışmaya devam etti. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Ali Çalışkan

1944 yılında Adana’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1971 yılında DSİ 6. Bölge 
Müdürlüğü Proje ve İnşaat Başmühendisliği’nde ilk görevine başladı. 1974-1982 yılları 
arasında İskenderun Demir-Çelik Fabrikası’nda kontrol ve kesin hesap mühendisi olarak 
çalıştı. 1982-1984 yılları arasında Libya ve Irak’ta şantiye şefi olarak mesleğini sürdürdü. 
1984 yılından sonra Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ve Adana Seyhan Belediyesi’nde 
meslek hayatına devam etti. 2004’den bu yana Adana’da faaliyet gösteren bir yapı ve 
zemin mekaniği laboratuarında denetçi mühendis olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 
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Mehmet Çalışkan

1948 yılında Antalya ili Demre ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendis-
lik Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında 
müteahhitliğe başladı ve serbest projecilik yaptı. Kaş belediyesinde üç yıl imar müdürlü-
ğü görevini yürüttü. Halen Demre, Kaş ve Elmalı ilçelerinde bilirkişi olarak çalışmaktadır. 

İsa Çapanoğlu

1949 yılında Yozgat’ta doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra iki yıl büro mühendisliği 
ve üç yıl şantiye şefliği yaptıktan sonra ticarete başladı. Halen kurucu üyesi olduğu Ka-
vaklıderem Derneği’nde, Meslek Odalarında ve Ankaram Platformu’nda kent çalışmala-
rına katılmaktadır.

Mehmet Zeki Çelik

1948 yılında Van’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Işık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972 yılında İller Bankası Van Bölge 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak mesleğine başladı. 1975 yılında Yapı İşleri Van 
Bölge Müdürlüğü’nde Kontrol Mühendisi olarak çalıştı. 1976 yılında Van Bayındırlık Mü-
dürü olarak kamudaki çalışmalarını sürdürdü. Bu görevde 3,5 yıl kaldıktan sonra istifa 
etti ve serbest çalışmaya başladı. Müteahhitlik işleri yanında PVC pencere profil üretimi 
ve ticareti ile uğraştı. Halen çalışmalarına devam etmektedir. 1999-2002 yılları arasında 
Fazilet Partisi Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. 

Ali İhsan Çeliknalça

1942 yılında Isparta’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin farklı yerlerinde içme suyu ve kamu 
bina inşaatları yaptı. 1989 yılından buyana Antalya’da fabrika, iş yeri ve konut inşaatla-
rında şantiye şefi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Adil Çetin

1947 yılında Hakkâri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından beş 
yıl süreyle kamuda mühendislik yaptı. Askerlik hizmetinden sonra kendi firmasında ser-
best mühendis olarak taahhüt ve mühendislik hizmeti verdi. 1979-2002 yılları arasında 
serbest mühendislik yaptıktan sonra 2002 yılında bir yapı denetim bürosunda proje de-
netleme görevi yapmaya başladı. 2006 yılından bu yana kendi mühendislik bürosunda 
proje ve mühendislik hizmeti vermektedir. 

Durmuş Çetin

1947 yılında Eskişehir’de doğdu. 1971 yılında Işık Mühendislik Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Eskişehir’de proje ve inşaat bürosu açtı. Mesleki ça-
lışmalarına kendi firmasında projecilik ve müteahhitlik yaparak devam etti ve emekliye 
ayrıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Hayati Çetin

1946 yılında Çanakkale’de doğdu. 1971 yılında İstanbul DMMA İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1970-1972 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefliği 
yaptı. 1973-1981 yılları arasında Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde başmühendis, grup 
şefi, kontrol şefi, kontrol mühendisi ve şef yardımcısı olarak çalıştı. 1981-1990 yılları ara-
sında özel bir firmada şantiye şefi ve teknik koordinatör olarak görev yaptı. 1990-2004 
yılları arasında özel bir şirketin şantiye müdürlüğü görevini yürüttü. 2005-2009 yılları 
arasında yapım ve büyük sanat yapıları başmühendisi olarak çalıştı. Halen Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde Teşkilat Başkanı olarak mesleki hayatına devam etmektedir. 

Kamer Çetin

1946 yılında Tunceli’de doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılında DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Proje 
İnşaat Başmühendisliği’nde göreve başladı. 1973-1976 yılları arasında Karakaya Barajı 
Ulaşım Yolu Kontrol Mühendisliği görevini sürdürdü. 1976-1981 yılları arasında DSİ 24. 
Bölge Müdürlüğü’nde mukavele idaresi, kısım şefi ve mukavele idaresi fen heyeti mü-
dürü olarak görev yaptı. 1981-2000 yılları arasında çeşitli kamu kuruluşlarında taahhüt 
işleri ve yüklenicilik yaptı. 2000-2005 yılları arasında bir firmada şantiye şefi olarak çalış-
tı. Halen Bursa’da yap-sat işleri yapmaktadır. 

Halil İbrahim Çetinkaya

1949 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden yük-
sek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1971-1976 yılları arasında Gümüşhane Bayın-
dırlık İl Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptı. 1976-1989 yılları arasında pro-
jecilik, şantiye şefliği ve müteahhitlik yaptı. 1989-2005 yılları arasında Köy Hizmetleri 
Müdürlüğü’nde sırasıyla Gümüşhane’de Trabzon’da ve Bursa’da çalıştı. 2005 yılından bu 
yana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda müşavir olarak çalışmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Nuh Çetinsaya

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1974 yılından bu yana 
İstanbul’da inşaat müteahhitliği yapmaktadır. İşhanı, otel ve konut inşaatları yaptı. İki 
dönem Eminönü Belediyesinde Meclis Üyeliği görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk baba-
sıdır. 

Kazım Çiçek

1945 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Bayındırlık Bakanlığı’nda, Ulaştırma Bakanlığı’nda ve Tarım Bakanlığı’nda çalıştı. Bina in-
şaatları, alt yapı inşaatları ve gölet inşaatlarında görev aldı. Halen Kadıköy’de şantiye 
şefliği yapmaktadır. 

Murat Çilesiz

1950 yılında Malatya’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Mühendislik Akademisi’nden me-
zun oldu. 1971-1973 yılları arasında DSİ Malatya Şubesi’nde mühendis olarak çalıştı. 
1975-1977 yılları arasında Bursa DSİ’de ve Karayollarında mühendis olarak görev yap-
tı. Bursa’da iki yıl imar müdürlüğü yaptıktan sonra 1978-1985 yılları arasında Uludağ 
Üniversitesi İnşaat Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1985 yılından bu yana bir mü-
teahhitlik şirketinin kurucu ortağı ve şirket müdürü olarak meslek hayatına devam et-
mektedir. 



TMH - 470 - 2011/6 31

Tahsin Çilingiroğlu

1944 yılında Ordu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yaklaşık 
bir yıl mühendislik bürolarında statik hesap ve kalıp plan çizimleri alanında çalıştı. 1974 
yılında Eminönü Belediye Şube Müdürlüğü’nde önce mıntıka mühendisi daha sonra 
imar işleri şefi olarak görev aldı. 1984 yılında kısa bir süreliğine Sarıyer Belediyesi İmar 
Müdürlüğü yaptı. 1985-1989 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi 
İmar Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1993-1994 yıllarında İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nde imar müdürü olarak görev yaptı, ardından Eminönü 
Belediyesi’nde imar müdürlüğü ve belediye başkanı danışmanlığı yaptı. 2000 yılında 
emekliye ayrıldı. Halen bir yapı denetim firmasında denetçi mühendis olarak çalışmak-
tadır. 

Ortaç Çiner

1946 yılında İzmir’de doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1974 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1971-1972 yıllarında 
İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1972-1975 yılları arasında şantiye şefliği yap-
tı. 1975-1981’de İller Bankası 3. Bölge Müdürlüğü Etüt-Proje Bölümü’nde başmühendis 
olarak çalıştı. 1981-2001 yılları arasında kendi şirketini kurdu. 2001-2002 yıllarında özel 
bir şirketin yöneticiliğini yaptı. 2002-2005 bir danışmanlık şirketinde çalıştı. Halen ulus-
lararası bir inşaat firmasında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Şaban Dedeoğlu

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Işık Mühendislik Yüksekokulu’ndan 
mezun oldu. 1972-1980 yılları arasında Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi ve merkez şube müdürü olarak çalıştı. 1980 yılında, DSİ’den ayrılarak, kendi 
firmasını kurdu. Halen 1993’te anonim şirkete dönüştürdüğü firmasında yönetim kuru-
lu başkanı olarak çalışmaktadır. 

İsmet Değirmenci

1948 yılında Iğdır’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yük-
sek mühendisi olarak mezun oldu. Yapı İşleri Van ve Erzurum Bölge Müdürlüklerinde 
görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir süre özel sektörde çalıştı. İller 
Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü’ndeki çalışmalarından sonra 1979 yılında DSİ’ye geçti 
ve 1999 yılında emekli oldu. Halen bir mühendislik bürosunda çalışmaktadır. Uzmanlık 
alanı su ve toprak kaynakları planlamasıdır. Bu konuda yayınlanmış üç kitabı bulunmak-
tadır.

İrfan Demir

1949 yılında Çankırı’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü’nde meslek hayatına başla-
dı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü’nde çalışma-
ya devam etti. Daha sonra Toprak İskân İl Müdürlüğü’nde şube müdürü, daire başkan 
yardımcısı ve daire başkanı olarak görev yaptı. 2000 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Mustafa Demir

1949 yılında Antakya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1974 yılına kadar İSDEMİR Kuvvet Santralı inşaatında kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra bir yıl serbest mühendis olarak mesleğini sürdürdü. 
1976-2000 yıllarında İSDEMİR’de atölyeler ve depo inşaatlarında kontrol mühendisi, ya-
tırım takip başmühendisi, mukavele takip müdür yardımcısı ve müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra emekli oldu. 2007 yılına kadar Ankara’da bir yapı denetim şirketinde ça-
lıştı. 2007-2009 yıllarında Ankara’da Çayyolu Metro İnşaatı ve Antalya Yüzüncü Yıl Spor 
Tesisleri inşaatlarında görev aldı. Halen İstanbul’da özel firmada çalışmalarına devam 
etmektedir.

Necdet Demiral

1948 yılında Afyon ili Emirdağ ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. İller Bankası 15. Bölge Müdürlüğü’nde ve Kanalizasyon 
Dairesi Başkanlığı’nda kontrol mühendisi ve şube müdürlüğü görevlerinde; içmesuyu, 
kanalizasyon, atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve tatbikatında çalıştı. Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nda atıksu havza eylem planlarında bakanlık müşaviri ve doğa koruma 
milli parklar genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sadık Gürsan Demircan

1946 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Meslek hayatına Kastamonu’da bulunan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nde 
başladı. Sırasıyla, Samsun 7. Bölge Müdürlüğü, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde ekip şefi, kontrol şefi, şantiye şefi, yol yapım mühendisi ve yol 
yapım şube müdürü olarak görev yaptı. 2001 yılında emekli oldu. 2010 yılına kadar özel 
firmada görev yaptı. İki çocuk babasıdır.

Mustafa Demirci

1950 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Antalya’da bir müteahhitlik firmasında şantiye 
şefi olarak göreve başladı. Üç yıl resmi ve özel yapıların şantiye şefliğini yaptı. 1976 yı-
lından itibaren önce ortaklık şeklinde daha sonra kendi adına resmi ve özel inşaat iha-
leleri aldı ve tamamladı. 1990 yılında yönetim kurulu başkanlığını yaptığı kendi şirketini 
kurdu. Antalya’da çok sayıda konut inşaatı tamamladı. Şirketini iki yıl önce feshederek 
inşaat faaliyetlerini sonlandırdı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cevdet Demircioğlu

1947 yılında Erzurum ili Tortum ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü’nde 
etüt proje ve kontrol mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. 1986 yılına kadar aynı 
kurumun çeşitli birimlerinde kontrol başmühendisi, bölge müdür yardımcısı, bölge mü-
dürü ve uzman olarak görev yaptı. 1986-1989 yılları arasında özel bir firmada koordina-
tör olarak çalıştı. Halen kendi firmasında yönetici ve teknik müdür olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. 
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Dr. Remzi Demirlikan

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1970-1982 yılları arasında sahibi olduğu bürosunda alt yapı ve bina projeleri 
alanında mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 1972-1975 yılları arasında İTÜ İnşaat Mü-
hendisliği, Hidrolik kürsüsünde asistanlık yaptı ve doktora eğitimini tamamladı. Aynı 
dönemde Işık Mühendislik, Vatan Mühendislik ve Galatasaray Mühendislik Okullarında 
derslere girdi. 1982-1985 yılları arasında Mekke’de mühendislik ve müteahhitik işleri 
yaptı. 1985 yılında Cidde’de Kral Abdulaziz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
eğitim ve araştırma çalışmalarına başladı, halen aynı üniversitenin ‘Su Araştırmaları 
Merkezinde’ danışman araştırmacı olarak görevine devam etmektedir. Yer altı suları, 
ülke otuz yıllık su bütçesinin hazırlanması ve tarihi su yapıları üzerinde çalışmaları var-
dır.2003-2004 yıllarında Suudi Arabistan menşeli bir holdingde iş geliştirme mühendisi 
olarak çalıştı. Halen bir limitet şirketin ortağı ve müdürü olarak inşaat taahhüt hizmetleri 
vermekte ve Ortadoğu ülkelerinde faaliyet yürüten Türk firmalarına danışmalık hizmet-
leri vermektedir. Evli beş çocuk babasıdır. 

Rıza Dereli

1946 yılında Nevşehir ili Avanos ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü Köprü 
Yapım Fen Heyeti Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak çalıştı. 1975’den günümüze 
kadar serbest inşaat mühendisi olarak proje ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir.

Zeki Dervişoğlu

1947 yılında Balıkesir ili Gönen ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Bir süre Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.’de çalıştıktan 
sonra yabancı dil eğitimi için Almanya’ya gitti. 1980 yılına kadar Eskişehir’de bir beton 
firmasında öngerilim ve prefabrik yapılar dalında çalıştı. Gaziantep ve Eskişehir’de ön-
gerilimli boşluklu döşeme elemanı imalathanesini kurup üretime geçilmesini sağladı. 
Halen Gönen’de serbest mühendislik ve taahhüt işleri yapmaktadır. Ayrıca vitrifiye mal-
zeme satışı yapan bir işyeri bulunmaktadır. İMO Gönen Temsilciliği kuruculuğu olmak 
üzere yedi yıl İMO Gönen Temsilcisi görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İlyas Diker

1948 yılında Antakya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1980 yılına kadar Mersin’de 
statik büroda serbest mühendis olarak çalıştı. 1980-1986 yıllarında TEK Afşin-Elbistan 
Termik Santrali’nde kısım şefi olarak görev yaptı. 1986-1992 yılları arasında yap-sat in-
şaat müteahhitliği yaptı. 2010 yılına kadar çeşitli firmalarda yurtiçi ve yurtdışında oto-
yol ve otoyol sanat yapıları projelerinde kontrol şefi, inşaat şefi ve başmühendis olarak 
çalıştı. Halen Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü’nde mesleğini 
yapmaya devam etmektedir.

Mehmet Suha Dinçer

1947 yılında Afyon’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede iki yıl zemin mekaniği asistanı olarak 
görev yaptı. 1975 yılından bu yana Aydın’da serbest inşaat mühendisliği ve inşaat mal-
zemeleri ticareti yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Rasim Dizdar

1940 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü’nde YSE il ve bölge müdürlüğü; Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nde belediye başkan yardımcısı; Bursa Sular İşletmesi’nde müdür yardımcısı; 
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı, genel müdür yar-
dımcısı ve BUSKİ kurucu genel müdürü olarak görev aldı. 1991 yılında emekli olduktan 
sonra Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bölge müdürlüğü yaptı. Ayrıca BUSKİ Yö-
netim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Ahmet Hatip Doğan

1945 yılında Denizli’de doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yük-
sek Okulu’ndan 1971 yılında mezun oldu. 1995 yılına kadar Denizli’de serbest mühendis 
olarak çalıştı. 1995-2007 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefi olarak görev yaptı. 
2007’den bu yana bir yapı denetim firmasında çalışmaktadır.

Necdet Domaç

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1973 yılları arasında Almanya’da özel bir firmada 
çalıştı. 1973-1975 yılları arasında Sivas ve Erzincan illeri Süt Endüstrisi Kurumu’nda fabri-
ka inşaatlarında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1975 yılından sonra serbest inşa-
at mühendisi olarak çalışmaya başladı. Giresun’da yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda 
inşaat çalışması yürüttü. Halen inşaat konularında danışmanlık ve inşaat yapı denetçisi 
olarak meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Duru

1947 yılında Aydın ili Nazilli ilçesinde doğdu. 1971 yılında Ege Özel Mimarlık ve Mühen-
dislik Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılından bu yana serbest inşaat mühendisi olarak 
mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. 1974 yılında İMO Nazilli Temsilciliği’nin açıl-
masına öncülük etti. 

Musa Dündar

1948 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
kısa bir süre serbest olarak çalıştı. 1974 yılında itibaren İmar ve İskân Bakanlığı Konya 
İl İmar Müdürlüğü’nde görev alarak kamuda çalışmaya başladı. Burada kontrol mühen-
disi, müdür yardımcısı ve il müdürü olarak görev aldı. 1984 yılında Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’na atandı. Konya ve Afyon’da kontrol mühendisi, şube müdürü ve müdür yar-
dımcısı olarak çalıştı. 2005 yılında bu kurumdan emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Orhan Düzleyen

1949 yılında Nevşehir’de doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde asfalt şefi, 
Nevşehir Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve müdür yardımcısı olarak ça-
lıştı. 1983 yılında kamu hizmetinden ayrılarak serbest inşaat mühendisliği ve Belediye 
İmar İşleri Komisyon Üyeliği hizmetleri yürüttü. Halen mühendislik hizmetleri danış-
manlığının yanı sıra ticari bir işletmenin yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına 
devam etmektedir.
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Yusuf Ecel

1948 yılında Adana’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1973 yılına kadar TCDD 
6. İşletme Müdürlüğü’nde köprü mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra 
özel sektörde çalışmaya başladı. Yurtiçi ve yurtdışında yol, altyapı, bina, baraj, tünel, sa-
nat yapıları, toplu konut, metro ve hızlı tren projelerinde şantiye şefi, şantiye müdürü, 
başmühendis, müdür yardımcısı, kontrol şefi, kontrol amiri ve icra kurul üyesi olarak 
görev yaptı. Halen Sarıgüzel HES projesinde proje müdürü olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Doç. Dr. İsfendiyar Egeli

1948 yılında İzmir ili Bergama ilçesinde doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Zemin 
Mekaniği Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bir süre İzmir’de özel bir fir-
mada proje mühendisi olarak meslek hayatına devam etti. 1974-1981 yılları arasında 
Londra’da Imperial College of Science&Techonology’de MSc ve PhD derecesi için öğre-
nim gördü ve okulda laboratuar asistanı olarak çalıştı. 1981-1986 yılları arasında Suudi 
Arabistan’da başmühendis ve proje müdürü olarak çalıştı. 1986-1990 yılları arasında 
Gerede, Ankara, İzmir ve Adana’da otoyol inşaatı projelerinde tasarım müdürü, proje 
müdürü ve geoteknik mühendisi olarak görev aldı. Daha sonra bir yıl metro ve fabri-
ka inşaatlarında teknik müdür, başmühendis ve proje müdürü olarak görev yaptı. 1994 
yılına kadar Kanada’da otoyol, yüksek bina temelleri gibi çeşitli projelerde görev aldı. 
1994-2001 yılları arasında Hong Kong’da kıdemli mühendis, tasarım müdürü ve proje 
müdürü olarak batırma tünel, asma köprü, havaalanı, hızlı tren, karayolu, atık depolama 
tesisi, liman, yer altı yağmur suyu depolama tesisi, gaz boru hattı gibi projelerin yanın-
da pek çok yüksek bina temelleri projelerinde görev aldı. 2005 yılına kadar Tayvan’da, 
2006 yılında ise tekrar Kanada’da çalıştı. Ulaştırma projeleri ve geoteknik mühendisliği 
özel ilgi alanıdır. Halen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Necdet Eke

1948 yılında Balıkesir’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimar-
lık Akademisi Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Edremit 
Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladı ve 1976 yılına kadar bu görevini 
sürdürdü. 1976-1989 yılları arasında serbest inşaat mühendisi ve müteahhit olarak ken-
di işyerinde mesleğini sürdürdü. 1989-1994 yılları arasında Edremit Belediye Başkanı 
olarak görev yaptı. Halen kendi işyerinde mesleğine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Mehmet Tahir Ekinci

1938 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniye-
tinden sonra Karayolları 9. Bölge Asfalt Şantiye Şefliği’nde çalışmaya başladı ve şantiye 
şefi ve yapım başmühendisi olarak mesleğine devam etti. 1980 yılında Sivas Araştırma 
Başmühendisliği’ne tayin oldu. 1981’de Bursa Teknik Şefliği’ne, 1982’de ise İstanbul 1. 
Bölge Köy Hizmetleri Başmühendisliği’ne müdür yardımcısı olarak atandı. 1986 yılında 
emekli oldu. 1986-2000 yılları arasında serbest inşaat mühendisi olarak müteahhitlik 
yaptı. Halen kendi arazisinde çiftçilik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ali Galip Emrullah

1947 yılında Gaziantep’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimar-
lık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gaziantep Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1975-1992 yılları arasında serbest 
mühendis olarak kamu ihaleleri ve özel konut ve işyeri inşaatları müteahhitliği yaptı. 
1992-2008 yılları arasında meslek dışı ticari faaliyetler yürüttü. Halen konut inşaatları 
müteahhitliği yapmaktadır. 

Mahmut Erbaş

1949 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Yıldız Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Burslu okuduğu Etibank’ın Maden 
Bakır İşletmesi’nde meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetinin ardından müteahhitlik 
yaptı. 1977-1979 yılları arasında Ankara’da özel bir firmada çalıştı. 1979-1993 yılları ara-
sında T. İş Bankası Emekli Sandığı Vakfı’nda proje, inşaat ve genel müşavir mühendislik 
alanında çalışıp 1993’de emekli oldu. Daha sonra Ankara’da yap-sat müteahhitliği, mü-
hendislik ve müşavirlik yaptı. Son iki yıldır bir yapı denetim şirketinde proje denetçisi 
olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ertan Ahmet Erdem

1946 yılında Gümülcine’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinden sonra çeşitli sanayi projelerinde proje mühendisi olarak ça-
lıştı. Daha sonra hızlı tramvay proje kontrolü ve benzer projelerde görev yaptıktan sonra 
emekli oldu. Evlidir.

Ali Erdoğan

1945 yılında Erzincan’da doğdu. 1971 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinden sonra Münih’te meslek hayatına başladı. 1972-1978 yılları arasın-
da DSİ’nin çeşitli birimlerinde görev yaptı. 1978’de DSİ’den ayrılarak tekrar Almanya’ya 
döndü. München’de bir proje bürosunda tünel ve mühendislik yapıları ile ilgili kısım şefi 
olarak çalıştı. Mesleğinin son üç yılında Çin’de hızlı demiryolu projelerinde Çin Ulaştırma 
Bakanlığı’na danışmanlık yaptı. 2010 yılında emekli oldu. 

Muammer Erdoğan

1946 yılında Manisa’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. İzmir’de Köy İşleri Bakanlığı YSE 3. Bölge Müdürlüğü’nde etüt, proje mühendisi ve 
köprüler şefi olarak çalıştı.1976 yılında kamudan ayrılarak İzmir’de özel şirketini kurdu. 
1976-2003 yılları arasında İzmir’de statik ve betonarme proje yapımı, inşaat kontrollü-
ğü, konut yapım ve satımı, inşaat taahhüdü gibi çalışmalarla mesleki hayatını sürdürdü. 
2003 yılından sonra özel ilgisi nedeniyle Kafkas dillerinden Adığece üzerine araştırmalar 
yaptı. Bu alanda 2007 yılında Latin alfabesi ile yayınlanmış bir kitabı vardır. Bu konudaki 
çalışmaları devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gürkan Erduman

1945 yılında doğdu. 1971 yılında Almanya’da Universitat Gesamthochschule’den me-
zun oldu. Mezuniyetinden sonra Berlin’de statik proje mühendisi olarak çalışmaya baş-
ladı. 1976 yılında Türkiye’ye dönerek kendi firmasını kurdu. Halen sahibi olduğu firmada 
genel müdür olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.
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Erbil Eren

1944 yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl 
meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetinden sonra serbest mühendis olarak çalışma-
ya başladı. Çok sayıda kooperatif ve özel bina yaptı. 1997 yılında emekli oldu. Emeklilik-
ten sonra iki kooperatif inşaatı daha bitirdi ve 2000 yılında meslek hayatını sonlandırdı. 
Halen Sakarya’da yaşamakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Özbay Ergün

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında DSİ bursu ile Hollanda’da Delft Teknik Üni-
versitesi Su Yapıları Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğiti-
mini tamamladı. DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda meslek 
hayatına başladı. 1979 yılına kadar DSİ Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Da-
iresi Başkanlığı’nda görev yaptı. 1979-1987 yılları arasında başta Cezayir olmak üzere 
çeşitli Arap ülkelerinde proje mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra özel 
bir firmada çalışmaya başladı. Bu dönemde çeşitli kademelerde görev alarak yurtiçi ve 
yurtdışında mesleki hayatını sürdürdü. Azerbeycan, Türkmenistan, Kazakistan, Oman, 
Libya, Mozambik, Senegal ve Arnavutluk’ta önemli projeler yönetti. 2001-2008 yılları 
arasında genel müdür olarak görev yaptı. Halen aynı firmada sulama-drenaj, altyapı, 
baraj ve hidroelektrik santralleri konularında teknik danışman ve proje yöneticisi olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Selim Yavuz Ergün

1946 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. 1975 yılı sonuna kadar Köy İşleri Bakanlığı Köprüler Dairesi’nde proje şefi 
olarak çalıştı. Askerlik hizmetinin ardından 1977-1979 yılları arasında Karadeniz Bakır 
İşletmeleri’nde Espiye şantiye müdürlüğü görevinde bulundu. 1979 yılında Çanakkale 
Biga’da kendi adını taşıyan inşaat firmasını kurdu. Halen özel ve resmi kurumların inşaat 
işlerini yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sabahattin Eriş

1949 yılında Siirt’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştık-
tan sonra 1977 yılında Devlet Demir Yolları’nda çalışmaya başladı. Sırasıyla başmühen-
dis, müdür yardımcısı, yol müdürü, bölge müdür yardımcısı görevlerinde bulundu. 2003 
yılında TCDD’ye 3. Bölge Müdürü olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Serpil Erolgil

1949 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
mezun oldu. Bir yıl Fotogrametri ve Jeodezi kürsüsünde asistanlık yaptı. Daha sonra 
üniversiteden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı. Bir çimento firmasında bir yıl 
büro şefliği yaptıktan sonra kendi bürosunu açtı. Çok sayıda bina, fabrika, otel, çarşı gibi 
yapıların statik ve betonarme projesini yaptı. 1988 yılında dizayn mühendisi olarak özel 
bir şirkette çalışmaya başladı. İki yıl bu şirkette iskele, endüstri tesisi gibi yapıların dizay-
nında çalıştı. 1990 yılında farklı bir şirkette çalışmaya başladı. Çeşitli endüstri tesisleri 
statik ve betonarme projelerinde çalıştıktan sonra üstyapı departman müdürü görevini 
üstlendi. Bir taraftan yurtdışı projelerinde proje yöneticiliği yaparken diğer yandan idari 
görevler yürüttü. Yirmi yıl bu firmada çalıştıktan sonra emekli oldu. Halen aynı şirkette 
yarı zamanlı olarak danışmanlık görevini sürdürmektedir. Amatör olarak fotoğrafçılıkla 
ilgilenmekte ve çeşitli yarışmalarda kazandığı ödülleri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk 
annesidir.
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Bekir Sıtkı Esendir

1949 yılında Isparta’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Özel bir firmada Aşağı Seyhan Ovası 2. Safha 9. Kısım Sulama inşaatında meslek 
hayatına başladı. 1974-2009 yılları arasında çeşitli firmalarda yol, altyapı, baraj, isale hat-
tı, tünel, fabrika inşaatlarında köprü ve tünel şefi, şantiye şefi, proje müdürü ve şantiye 
müdürü olarak görev yaptı. Halen İzmir’de içmesuyu inşaatı işinde proje müdürü olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Teoman Etgür

1946 yılında Adana’da doğdu. 1971 yılında Ankara Zafer Mühendislik Mimarlık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974-1982 yılları arasında Köy Hizmetleri’nde teknik 
personel olarak çalıştı. 1982 yılında istifa ederek özel sektörde şantiye şefi ve proje mü-
dürü olarak mesleki hayatına devam etti. 1992 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışmaya başladı ve çeşitli kademelerde görev aldı. Emekli olduktan sonra Türk Kızılayı 
Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında proje denetçisi 
olarak çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Selçuk Gelen

1944 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelerde mesleğini sürdür-
dü. Halen özel bir şirkette genel koordinatör olarak çalışmaktadır.

Fevzi Gezginer

1948 yılında İzmir’de ili Bergama ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973’de aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 
1975 yılına kadar çeşitli firmalarda statiker mühendis ve proje mühendisi olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir süre İstanbul’da serbest proje mühendisi 
olarak görev yaptı. 1977’den beri İzmir’de kendi adına kurduğu firmada proje, taahhüt 
ve danışmanlık hizmetleri yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Göğüş

1943 yılında Gaziantep’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972’de Gazi-
antep Belediyesi’nde Fen Bürosu şefi olarak çalışma hayatına başladı. 1974 yılında Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na katıldı. Kıbrıs gazisi unvanı ile terhis olduktan sonra tekrar Gaziantep 
Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Burada imar müdür yardımcısı, fen işleri müdürü ve 
APK daire başkanı görevlerinde bulundu. Daire başkanı görevindeyken emekli oldu. Ha-
len bir yapı denetim şirketinde denetçi mühendis olarak çalışmaktadır. 

Cafer Gökçe

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında İstanbul DMM Akademisi’nden mezun 
oldu. 1973 yılına kadar Trabzon’da statik büroda proje yapımı ve kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. Daha sonra Bolu Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak ça-
lışma hayatını sürdürdü. 1977-1979 yılları arasında İMO Bolu Temsilciliği görevini yürüt-
tü. 1982-1985 yılları arasında Bolu Bayındırlık Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak 
çalıştı. 1985-1992 yılları arasında serbest mühendis olarak mesleki hayatını sürdürdü. 
1992 yılında tekrar devlet memurluğu görevine döndü. Bolu Belediyesi Fen İşleri’nde 
kontrol mühendisi, müdür yardımcısı ve fen işleri müdürü olarak görev yaptı. 2000 yılın-
da emekli oldu. Halen özel bir şirkette inşaat işleri müdürü olarak çalışmaktadır.
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Hakkı Süha Gökdemir

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
İki yıl bir büroda çalıştı. Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü’nde 
dört yıl çalıştı. Gelen teklif üzerine 1978 yılında özel bir şirkette çalışmaya başladı. 35 
yıldır aynı firmada mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Macit Göksel

1948 yılında Samsun’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Samsun Limanlar 1. Bölge Müdürlüğü’nde meslek ha-
yatına başladı. Askerlik hizmetinden sonra aynı bakanlığa bağlı 8. Bölge Müdürlüğü’nde 
hizmete başladı. Kontrol başmühendisliği, yapım başmühendisliği, vekaleten bölge 
müdür yardımcılığı ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 1983 yılında 
istifa ederek serbest müteahhitlik hizmetlerine başladı. Müteahhitlik hizmetleri süresin-
ce pek çok kurum ve kuruluşun inşaatını tamamladı. Halen 2000 yılında kurmuş olduğu 
aile şirketinde çalışmalarına devam etmektedir. İMO, TSO ve Samsun Şehir Kulübü gibi 
oda ve dernek kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kenan Gökten

1939 yılında Hatay ili Kırıkhan ilçesinde doğdu. 1971 yılında İDMMA Işık Mühendis-
lik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Bursa’da bir otomobil fabrikası inşaatın-
da saha ve kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizmetinin ardından 
İskenderun’da mühendislik bürosunu açarak serbest çalışmaya başladı. 1974-1978 yıl-
ları arasında İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. 1978’de bu göre-
vinden ayrılarak özel işine devam etti. 1996 yılında kendi şirketini kurdu. Halen özel ve 
kamu alt-üst yapı inşaatlarının müteahhitliğini yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Şükrü Selçuk Göktürk

1944 yılında İzmit’te doğdu. 1971 yılında İDMMA Kadıköy Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1994 yılları arasında serbest mühendis olarak proje ve 
inşaat işleri yaptı. 2000 yılına kadar özel bir firmada proje müdürü, genel teknik koor-
dinatör ve şantiye müdürü olarak çalıştı. Aynı yıl emekli oldu. Bazı şirketlerde statik be-
tonarme hesap ve güçlendirme işlerinde çalıştı. Halen yapı denetim şirketinde hizmet 
vermektedir. Ayrıca betonarme inşaat ve çelik konstrüksiyon, yağmur suyu ve atık su 
alanlarında bilgisayar programları yapıp pazarlamasını yapmaktadır. 

Ali Gönültaş

1944 yılında İzmir’de doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Okulu’ndan mezun oldu. Bir fab-
rika inşaatında şantiye mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1982 yılına kadar çe-
şitli firmalarda görev yaptı. Halen 1982 yılında kurduğu şirketinde çalışmalarına devam 
etmektedir. Evlidir.

Ali Güven Güçdemir

1949 yılında Mardin’de doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Zafer Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972-1975 yılları arasında 
İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde eğitim gördü ve M.Sc. statik mühendisi unva-
nını aldı. 1975-2009 yılları arasında birçok ilde inşaat projeleri tamamladı. Avrupa Birli-
ği İnşaat, Tedarik, Müşavirlik Servis Hizmetleri, PRAG kriterleri, FIDIC standartları ve AB 
standartlarında proje planlama ve yürütülmesinde tecrübe sahibidir. Halen Ankara’da 
kendi firmasında proje müdürü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir.
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Prof. Dr. F. Gülten Gülay

1949 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1971’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Fullbright ve asistanlık bursu alarak master için gittiği University of Virginia’da 
(ABD) 1973 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yurda döndükten sonra bir süre 
özel şirketlerde tasarım mühendisi olarak çalıştıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik Mekaniği ve Uygulamaları Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1985 
yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Mühendisliği Programı’nda doktora çalışmasını 
tamamladı. 1987’de İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 1989 
yılında da aynı kurumda doçent olarak akademik görevine devam etti. Halen İTÜ İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak görevini sürdürmektedir. Yapı ve deprem 
mühendisliği konularında lisans ve lisansüstü dersleri, seminerler vermiş, çok sayıda 
yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yapmış ve araştırma projeleri tamamlamıştır. 
Depreme dayanıklı yapı tasarımı, düzensiz yapıların deprem davranışı, optimum yapı 
tasarımı, mevcut yapıların deprem güvenliği ve performans değerlendirmesi, deprem-
de hızlı değerlendirme yöntemleri, tarihi yapıların deprem davranışı, prefabrike yapılar 
konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, araştırma raporu, kitap bölümü 
ve konferans bildirileri yayımlamış, ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslara katıl-
mıştır. Depremde yapıların göçme güvenliğinin tespiti ile ilgili bir tarama yöntemi olan 
P25 Öndeğerlendirme Yöntemi’nin geliştirildiği TÜBİTAK Proje ekibinde yürütücü olarak 
görev yaptı. Ayrıca Uluslararası IAESTE Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı, İTÜ-SUNY İnşa-
at Mühendisliği Double Diploma Programı Koordinatör Yardımcılığı ve çeşitli bilimsel 
proje, dergi ve konferanslarda danışmanlık ve hakemlik görevlerinde bulunmuştur.

Turgut Gülçat

1947 yılında Afyon’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. DSİ 17. Bölge Muş Şubesi’nde meslek hayatına başladı. DSİ Ankara 5. Bölge 
Müdürlüğü’nde 22 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında emekli oldu. Halen Ankara’da özel 
bir firmada çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şeref Ali Günduru

1948 yılında İzmir ili Buca ilçesinde doğdu. 1971 yılında Buca Mimarlık Mühendislik 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1975 yılına kadar asistan olarak çalıştı. Aynı zamanda 
1971-1978 yıllarında çeşitli firmalarda görev yaptı. 1978-1981 döneminde Tariş Tarım 
Satış Koop. Birliği’nde inşaat ve planlama danışmanlığı görevinde bulundu. 1982 yılında 
kendi firmasını kurarak 2000 yılına kadar mühendislik ve taahhüt işleri yaptı. 1989-2000 
yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Daha 
sonra yapı denetim şirketini kurdu ve halen ortağı olduğu bu şirkette yönetim kurulu 
başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cemal Güneri

1941 yılında Artvin ili Ardanuç ilçesinde doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi’nden (ADMMA) mezun oldu. DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan 
Dairesi Başkanlığı’nda teknik ressam olarak çalışmaya başladı. 1972-1974 yılları arasında 
ADMMA Hidrolik ve Su Yapıları Kürsüsü’nde asistan olarak mesleki çalışmalarını sürdür-
dü. Bir yıl özel bir firmada şantiye şefi olarak çalıştı. 1975 yılından emekli olduğu 1988 
yılına kadar DSİ’nin çeşitli projelerinde teknik şef, başmühendis ve proje müdür yardım-
cısı olarak görev yaptı. 1988-2006 yılları arasında çeşitli özel firmalarda bina inşaat ve 
proje yapımı, HES inşaatı ve toplu konut inşaatlarında çalıştı. Halen serbest inşaat mü-
hendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
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Muammer Gür

1944 yılında Mersin’de doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Tüm meslek hayatı boyunca serbest inşaat mühendisi 
olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra Mersin’e yerleşti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nihat Gürbüz

1947 yılında Ağrı’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi’nden mezun oldu. 1972 yılında Erzurum Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi, 1973 yılında Erzurum bölgesinde yapım başmühendisi olarak görev 
yaptı. 1980 yılında İzmir Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’ne 2. grup kontrol mühendisi 
olarak tayin oldu. 2000 yılında İzmir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nden emekli oldu. 
Halen özel bir şirkette şantiye şefi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Gürgür

1947 yılında Nevşehir ili Hacıbektaş ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1979 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri 
6. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye şefi yardımcısı, şantiye şefi, etüt proje başmühendisi 
ve yol yapım başmühendisi olarak çalıştı. 1979-1980’de Türkiye-Almanya Teknik İşbir-
liği Çerçevesinde Almanya’dan aldığı bursla yurtdışı eğitim çalışmalarına katıldı. 1984 
yılında Sivas 16. Bölge Müdür Yardımcısı, 1990 yılında Mersin 5. Bölge Müdürlüğü’nde 
otoyol kontrol başmühendisi ve otoyol kontrol amiri, 1992 yılında ise Elazığ 8. Bölge 
Müdürü olarak görev yaptı. 1993 yılında Karayolları Genel Müdür Yardımcısı görevine 
atandı. 2001-2005 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üye-
liği yaptı. 2006 yılında Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına tekrar atandı ve halen bu 
görevini sürdürmektedir.

Mustafa Kazım Gürgüt

1948 yılında Aydın ili Nazilli ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra kendi bürosunu açarak Aydın’da 
çeşitli projeleri tamamladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Kuşadası, Didim ve 
Bodrum’da konut, işyeri ve kooperatif yerleşim projelerinin kontrol mühendisliğini yap-
tı. Otellerin betonarme projelerinin hesaplarını ve çizimlerini yaptı. Kuyucak Organize 
Sanayi Bölgesi’nin inşaatında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 

Cemil Güzeliş

1949 yılında Mardin’de doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
1980 yılına kadar kendi bürosunda çeşitli inşaat projelerine statik çalışmaları ile katkı-
da bulundu. 1980-2000 yılları arasında birçok inşaat projesini bizzat kendisi tamamladı. 
Özel ilgisinden dolayı tarihi eserler konusunda bir takım çalışmalarda yer aldı. Halen 
inşaat sektöründe danışmanlık hizmeti vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Naci Hançer

1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Van, Kayseri ve Bursa ille-
rinde İller Bankası’nda kontrol mühendisi olarak çalıştı. Bir süre serbest mühendislik ve 
müteahhitlik yaptı. Daha sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli firmaların projelerinde görev aldı. 
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İsmail Haskar

1945 yılında Aydın ili Karacasu ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Tüm meslek hayatı boyunca serbest 
inşaat mühendisi olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Enver Haydaroğlu

1946 yılında İzmir’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Meslek hayatına özel bir şirkette Gediz deprem konutları yapımıyla başladı. Özel sek-
törde çeşitli inşaat firmalarında görev alarak askeri yapılar, havaalanları, konut yapıları, 
hastane inşaatları gibi işlerde çalıştı. Halen 2006 yılından bu yana ortağı olduğu firmada 
meslek hayatına devam etmektedir. 

Ali Rıza Haznedaroğlu

1947 yılında Aksaray’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimar-
lık Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Ortaköy Kasabası 
Belediyesi’nde göreve başladı. İller Bankası Genel Müdürlüğü, İller Bankası Diyarbakır, 
Konya ve İzmir Bölge Müdürlükleri’nde çoğunlukla altyapı proje mühendisi olarak çalış-
tı. Emekli olduktan sonra; Büyük Kanal Projesi ile 52 Dere Islah Projesi başta olmak üzere 
İzmir’in pek çok kanalizasyon, yağmur suyu vb. alt yapı projesinin hazırlanmasında, mü-
ellif, danışman ve koordinatör olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Helvacı

1948 yılında Denizli ili Sarayköy ilçesinde doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamam-
ladı. 1976 yılına kadar çelik tasarım mühendisi olarak çalıştı. 1976-1982 yılları arasında 
kurucu ortağı olduğu bir proje firmasında, endüstriyel tesis yatırımları kapsamında yer 
alan çeşitli çelik ve betonarme yapının statik tasarımlarını yaptı ve yönetti. 1983 yılın-
da kurucu ortak olarak bir şirketle başladığı inşaat yükleniciliğini 1989 yılına kadar sür-
dürdü. 1989-1994 yılları arasında Ankara’daki bir proje ve müşavirlik firmasında proje 
müdürü olarak görev aldı. Bu görevi sırasında ağırlıklı olarak NATO tarafından finanse 
edilen havaalanı ve deniz tesisleri ile ilgili proje ve ihale dosyalarının hazırlanması, teklif-
lerin değerlendirilmesi, şantiye kontrollüğü ve proje yönetimi konularını koordine etti. 

1994 yılında Toplu Konut İdaresi Uygulama Dairesi başkanı olarak atandığı görevinden 
1996 yılında istifa ederek ayrıldı. O tarihten beri Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Teşkilatı, Avrupa Yatırım Bankası ve NATO gibi uluslararası kurumlar tarafından des-
teklenen yurtiçi ve yurtdışı proje, müşavirlik ve inşaat yapım işlerinde bağımsız uzman 
olarak yerli ve yabancı firma ve kurumlara hizmet vermeye devam etmektedir.

1980 yılından beri yönetim kurulları dâhil olmak üzere İMO’nun pek çok kurul ve komis-
yonunda görev almıştır. Ankara’da yaşamını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Özer Horzum

1947 yılında Denizli ili Sarayköy ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1978 yılına kadar YSE 3. Bölge Müdürlüğü’nde yapım 
mühendisi ve yol işleri şefi olarak görev yaptı. Daha sonra DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde 
çalışmaya başladı. Burada tatbikat başmühendisi, barajlar ve HES şube müdürü ve böl-
ge müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Pek çok taşkın koruma tesisi inşaatı, sulama 
inşaatı ve baraj inşaatlarının yapımında görev aldı. Ayrıca İzmir’in uzun yıllar içmesuyu 
ihtiyacını karşılayacak projenin gerçekleşmesinde görev aldı. 2008 yılında aynı kurum-
dan emekli oldu. Halen İzmir’de yaşamakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.
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İsmail Sait Işıldak

1948 yılında Kastamonu ili Safranbolu ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Tüm meslek hayatı boyunca müteahhitlik, şantiye şefliği 
ve proje üretim konularında serbest olarak çalıştı. Halen mesleki çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Korkut İkizler

1948 yılında Antakya’da doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. 1976 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Üç yıl Ankara’da bir 
proje bürosunda çalıştıktan sonra Antakya’ya döndü. 1990 yılına kadar bir kooperatifin 
şantiye müdürlüğünü yaptıktan sonra serbest çalışmaya başladı. Halen çeşitli kontrol-
lükler, yapım işleri ve güçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Halil İlem

1943 yılında İzmir ili Urla ilçesinde doğdu. 1971 yılında Ege Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Urla Belediyesi İmar Müdürlüğü ve İnşaat 
Bürosu’nda proje işleri yaptı. Bir yıl Bayındırlık Bakanlığı DLH’da inşaat mühendisi olarak 
Ankara ve Bandırma’da görev yaptı. 1975-2002 yılları arasında Tekel Genel Müdürlüğü 
İnşaat ve Tesisler Daire Başkanlığı’nda kontrol mühendisi ve başmühendis olarak çalıştı. 
2002 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nafiz İlhan

1947 yılında Sivas’ta doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. DSİ’de bir yıl kontrol mühendisi, dört yıl başmühendislik yaptıktan sonra kendi 
firmasını kurarak serbest çalışmaya başladı. Baraj, sulama kanalı, hastane, fabrika ve yol 
inşaatı olmak üzere büyük yatırımları tamamladı. Halen su yapıları denetim firmasında 
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa İmamoğlu

1949 yılında Trabzon ili Maçka ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Karayolları 15. Bölge Mü-
dürlüğü Boyabat şantiyesinde şef yardımcılığı, araç şantiyesinde şantiye şefliği, Karayol-
ları 10. Bölge’de yapım arazi şefliği ve bakım şefliği, Karayolları 11. Bölge’de bölge mü-
dür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Genel Müdürlük Yapım Dairesi’nde 
grup şefliğine tayin oldu. Bu görevdeyken istifa ederek 1976 yılında serbest çalışmaya 
başladı. Sonrasında Karayolları 12. Bölge’ye bölge müdürü olarak atandı. 1978 yılında 
görevinden tekrar istifa ederek ayrıldı. Serbest iş hayatında 30 yıla yakın çalıştıktan 
sonra Yenimahalle Belediyesi’nde görev alarak memuriyete döndü. İki yıl belediyede 
çalıştıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım Şubesi Müdürlüğü emrinde proto-
kollü işler mühendisliğine tayin edildi. Dört yıl bu görevde kaldıktan sonra 2009 yılında 
emekli oldu.

Yücel Kaçmaz

1947 yılında Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1974 yıl-
ları arasında TCK 14. Bölge Yapım Şefliği’nde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1977 yılına kadar özel bir şirkette görev yaptı. 1977-1984 yılları arasında serbest 
inşaat mühendisi ve müteahhit olarak çalıştı. Halen bir şirketin genel müdürü olarak 
çalışmalarına devam etmektedir.
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Orhan Kamaşak

1947 yılında Kayseri ili Develi ilçesinde doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Fabrika, yol, baraj, bina ve çok sayıda otel inşaatında 
çalıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hasan Fehmi Kara

1948 yılında Bingöl’de doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1967 yılında Keban ve Kartalkaya Baraj inşaatında çalıştık-
tan sonra 1971’de Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne Bitlis-Tatvan yolu şantiye şefi yar-
dımcısı olarak atandı. Burada çeşitli teknik şeflik görevleri ile bölge müdürlüğü görevini 
yürüttü. 1980 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne uzman mühendis olarak atandı. 
1981’de bu görevinden istifa etti. 1981-1992 yılları arasında özel sektörde ve kendi adı-
na serbest çalıştı. Ayrıca aynı tarihlerde çeşitli sosyal ve siyasal çalışmalara katıldı. 1992 
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 16. Bölge Müdürlüğü görevi ile teftiş 
kurulunda başmüfettişlik görevini yürüttü ve 2001’de başmüfettiş olarak emekli oldu. 

Tahir Karahan

1949 yılında Uşak’ta doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Dört yıl devlet memuru olarak çalıştı. Çeşitli şantiyelerde şantiye şefi ve yönetici olarak 
çalıştıktan sonra serbest mühendis olarak Edirne’de çalışmaya başladı. Halen serbest 
mühendis olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Battal Karataş

1946 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik Akademisi’nden 1971 yılın-
da mezun oldu. Dört sene boyunca belediyede çalıştıktan sonra 1999 depremine kadar 
kendi bürosunda mesleğini icra etti. Depremin ardında yapı denetim şirketlerinde çalış-
maya başladı ve halen proje denetçisi olarak mesleğini icra etmektedir. 

Fehmi Karpuz

1949 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu ve dört yıl boyunca İller Bankası’nda çalıştı. 1977 yılından 
itibaren çeşitli proje ve müteahhitlik hizmetlerinde görev aldı. Ayrıca 2004 yılından iti-
baren teknik bilirkişi olarak kamulaştırma, kıymet takdiri ve diğer davalarda çalıştı. Ek 
olarak banka eksperliği yapmaktadır.

Ahmet Kaya

1947 yılında Sivas’ta doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
TCDD 4. Bölge Müdürlüğü’nde yol müdürlüğü görevinden sonra Ankara’ya tayin olarak 
aynı kurumun Genel Müdürlüğü’nde reorganizasyon ve yeniden yapılanma projesinde 
çalıştı. 1989 yılında Ankara Çankaya Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olarak çalışmaya 
başladı. 1995 yılında SSK Genel Müdürlüğü’nde İnşaat Daire Başkanlığı yaptı ancak daha 
sonra Çankaya Belediyesi’ne geri dönerek Belediye Başkan Yardımcılığı ve Encümen 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Belediyeden emekli oldu ve 2010 yılına 
kadar Türk-İş’e bağlı Tes-İş Sendika’sında danışman ve aynı kurumun inşaatlarında proje 
sorumlusu olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Hıdır Kaya

1950 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun olduktan sonra 1975 yılına kadar Karayollarında şantiye şefliği 
ve kontrol şefliği görevlerinde bulundu. 1975 yılından itibaren serbest mühendis olarak 
çalışmaya başladı. 2003-2006 yılları arasında İMO Elazığ Temsilciliği’nde temsilci yardım-
cılığı, 2006 yılından bu yana ise temsilcilik görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Mehmet Emin Kayaoğlu

1950 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşa-
at Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra 1986 yılına kadar İller Bankası 17. Bölge 
Müdürlüğü’nde (Trabzon) mühendis, başmühendis ve bölge müdür yardımcısı ola-
rak çalıştı. 1986-1997 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire 
Başkanlığı’nda şube müdürü ve daire başkan yardımcısı olarak görev aldı. 1997 yılında 
emekliye ayrılarak 2004 yılına kadar özel sektörde şantiye şefi ve koordinatör mühendis 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ata Kayışoğlu 

1946 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mi-
marlık Akademisi Işık Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu ve 1977 yılına kadar çeşitli 
inşaat projelerinde çalıştı. 1977-1995 yılları arasında prefabrik tesislerinde prefabrik ko-
nut ve sanayi yapısı betonarme projelerinde çalıştı ve fabrika yönetimlerinde de görev 
aldı. Ayrıca müşavirlik ve yardımcı yapı denetim kontrol mühendisliği görevlerinde de 
bulundu.

Gülabi Kazma 

1949 yılında Tunceli’de doğdu. 1971 yılında İstanbul DMMA İnşaat Bölümü’nden me-
zunden mezun oldu. 1971-1973 yılları arasında Tunceli Belediyesi Fen ve İmar Müdür-
lüğü görevini yürüttü. 1978-1983 yılları arasında Bayrampaşa Belediyesi’nde fen- imar 
müdürü ve teknik başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1983-1985 yılları arasında Boğaziçi 
İmar Müdürlüğü Kuruculuğu ve müdür yardımcılığı yaptı, daha sonra bu görevlerinden 
istifa etti. Halen serbest müteahhit olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

A. Yavuz Keçecioğlu

1943 yılında Merzifon’da doğdu. 1971 yılında İDMMA Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Bir süre çeşitli inşaatlarda mühendis olarak çalıştıktan sonra askerlik hiz-
metini tamamladı. 1973-1983 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İstanbul 
ve Elazığ Bölge Müdürlüklerinde yapım-kontrol şefi ve kontrol amiri olarak çalıştı. 1991 
yılına kadar sahibi olduğu firmada Sakarya ve Kocaeli’nde pek çok projeyi tamamla-
dı. Daha sonra tekrar Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı ve 
2004 yılına kadar köprü yapım kontrol şefi, servis şefi ve grup şefi görevlerinde bulundu. 
2005-2010 yılları arasında özel sektörde çalıştı. Bu dönemde İstanbul, İzmit ve Ankara’da 
çeşitli projelerde proje müdürü ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Evlidir.

Ahmet Kılavuz

1944 yılında Sivas’ta doğdu. 1971 yılında Kadıköy Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu 
İnşaat Bölümü’nden mezun oldu ve mühendislik bürosunda serbest mühendis olarak 
çalışmaya başladı. Proje inşaat kontrollüğü ve çeşitli inşaat ve taahhüt işleri yaptı. Halen 
İstanbul’da mühendislik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Yaşar Kılınç

1948 yılında Uşak’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nden mezun olarak aynı yıl İller Bankası Genel Müdürlüğü 
İçme Suları Servisi’nde meslek hayatına başladı. Askerliğinin ardından kendi şirketinde 
proje çizimi ve yap-sat işleri yaparak mesleğini sürdürdü. 2000 yılında emekliye ayrıldı. 

Yaşar Kıyılı

1945 yılında Antakya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu ve 1972-1981 yılları arasında Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
ve teknik yönetici olarak görev aldı. 1981-1984 yılları arasında Suudi Arabistan’da bina 
işlerinde şantiye şefliği ve karayolu yapım işlerinde proje müdürlüğü yaptı . 1984-2002 
yılları arasında Antakya ve Harbiye (Hatay) Belediyelerinde fen işleri müdürlüğü görevi-
ni sürdürdü. 2002 yılından sonra İller Bankası Kontrollüğü’nde altyapı işlerinde şantiye 
şefliği yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında proje denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Mehmet Kineş

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1975 yılından itibaren çalışma 
hayatına başladı ve özel firmaların konut projelerinde görev aldı. 1991-2003 yılları ara-
sında özel bir firmanın hizmet sınırları içerisinde bulunan vezne, trafo inşaatlarında ve 
Kadıköy Altı Yol indirici güçlendirme inşaatında görev aldı. 2004 yılına kadar farklı firma-
ların inşaat projelerinde de çalıştı. Evlidir.

Muharrem Cemil Koca

1950 yılında Adana’da doğdu. 1971’de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Yol Su Elektrik (YSE) İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
proje mühendisi olarak göreve başladı. 1974 yılında Devlet Su işleri Ankara 5. Bölge 
Müdürlüğü’nde Ankara İçme Suyu Yapımı projesinde önce kontrol mühendisi, daha 
sonra uzman mühendis ve başmühendis olarak görev aldı. 1981 yılında DSİ’nden ayrı-
larak kendi firmasını kurdu ve halen çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Altan Kocaalp

1936 yılında Kütahya’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Zafer İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğin 
her branşında görev aldı, yurt içi ve yurt dışında önemli projelerde yetkili ve sorumlu 
olarak çalıştı. Halen çalışmalarını sürdürmektedir.

Mehmet Kocaman

1949 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Halen 
özel bir firmada genel müdür yardımcısı olarak mesleki çalışmalarına devam etmekte-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ömer Koçak 

1947 yılında Amasya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Tetkink Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Yedi yıl süreyle Bayındırlık Bakanlığı’nda kontrol şefi olarak çalıştı. Daha sonra beş 
yıl boyunca müteahhitlik, yedi yıl boyunca özel bir şirketin Irak ve Libya bölge müdürlü-
ğü görevlerinde bulundu. Özel bir şirkette yirmi bir yıl boyunca otoyol inşaatları başmü-
hendisliği görevini sürdürdü. Halen aynı şirkette yol inşaatı kalite kontrolü konusunda 
danışmanlık ve laboratuvar denetçiliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Münür Konak

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mi-
marlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde şantiye mühendisliği, şantiye şefliği, baş mühendislik, bölge müdür 
yardımcılığı, bölge müdürlüğü baş müfettişlik ve genel müdür yardımcılığı görevlerin-
de bulundu. 2003 yılında aynı kurumdan emekli oldu. 

Ali Köse

1950 yılında Kastamonu’da doğdu.1971 yılında İstanbul Yıldız Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi’nden  mezun oldu. 1971- 1978 yılları arasında DSİ Kastamonu Şube 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi ve başmühendis olarak çalıştı. 1978 yılı boyunca DSİ 
Ankara V. Bölge Müdürlüğü’nde Etüt Plan Fen Heyeti Müdürlüğü yaptı. 1978-1984 yılları 
arasında serbest mühendislik ve müteahhitlik çalışmalarını sürdürdükten sonra 1984 
yılında Kastamonu Merkez Belediye Başkanlığı görevine başladı ve 1989 yılına kadar 
Kastamonu Kuzeykent Projesi’nin kuruculuğu olmak üzere Belediye Başkanlığı görevini 
sürdürdü. Halen serbest mühendislik ve müteahhitliğe devam etmektedir.

Muharrem Köse

1944 yılında Erzurum’da doğdu. 1971’de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu ve kısa sürelerle önce Köy Hizmetleri’nde ve Erzurum Beledi-
yesi Fen işleri Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra iki yıl boyunca 
proje hak ediş ve teknik danışmanlık yaptı. Daha sonra Doğu Anadolu’nun farklı yerle-
rinde ve Erzurum’da taahhüt işleri yaptı ve özel işlerde çalıştı. 1980’den sonra Ankara’da 
taahhüt işlerine devam etti ve Milli Savunma Bakanlığı, İller Bankası, TCDD, Türk Tele-
kom, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gibi birçok kuruma küçük sanayi siteleri ve orga-
nize sanayiler yaparak görevini sürdürdü. Halen kendi şirketlerinde çalışmaya devam 
etmektedir.

Mehmet Hanifi Kurşun

1946 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimar-
lık Akademisi’nden mezun oldu. Daha sonra 1979 yılına kadar Yapı İşleri 10. Bölge 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak görevini sürdürdü. 1979-1995 yılları arasında şantiye 
şefliği ve müteahhitlik yaptı. 1995-1999 yıları arasında Özbekistan’da mesleki faaliyetle-
rini sürdürdü. 2000 yılından itibaren TSE’de çalıştı ve 2011 yılında aynı kurumdan emekli 
oldu. 

İsmail Kuşçu 

1948 yılında Bolu’da doğdu. 1971 yılında Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1980 yılına kadar 
farklı yerlerdeki inşaat projelerinde mühendislik, şantiye şefliği, kontrol amirliği yaptı. 
1980’den bu yana Bodrum’da serbest inşaat mühendisliği ve müteahhitlik yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Orhan Kutluer

1950 yılında Burdur’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi Cağaloğlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972-1975 yılları arasında Antalya Karayolları 13. Bölge’de şantiye mühendisliği 
ve İstanbul Karayolları 1.Bölge’de kontrol şefliği yaptı. 1975-1980 yılları arasında özel 
firmalarda şantiye şefliği görevini sürdürdü ve 1992 yılına kadar Antalya Karayolları 13. 
Bölge’de şantiye şefliği ve yapım arazi mühendisliği görevlerinde bulundu. 1992-1998 
yılları arasında sırasıyla Van Karayolları 11. Bölge’de yol yapım şefliği, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nde yatırımlar şube müdürlüğü ve yatırımlar daire başkanlığı yaptı ardından 
emekliye ayrıldı. Halen kendi iş yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. İki çocuk babası-
dır. 

Ahmet Feyyaz Küçük 

1948 yılında Urfa’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğine Bayındırlık Bakan-
lığı Samsun Limanlar 1.Bölge’de başladı. 1973 yılında İDMMA’dan yüksek lisans de-
recesini tamamlayarak mezun oldu. 1977 yılına kadar Gaziantep Yapı İşleri 9.Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği ve kontrol amirliği görevlerinde bulundu. 1977 
yılından itibaren kendi bürosunda inşaat müteahhitliği yapmaya başladı. Halen yurt içi 
ve yurt dışında teknik müşavirlik hizmetlerini sürdürmektedir. Dört çocuk babasıdır. 

Hasan Basri Kültür

1942 yılında Malatya’da doğdu. 1959 yılında Adana Yapı Sanat Enstitüsü’nden mezun 
oldu. 1960’tan sonra iki yıl boyunca bir kooperatifte sürveyan olarak çalıştı. 1963 yılın-
da İstanbul Sultanahmet Akşam Tekniker Okulu’nu bitirdi ve 1969 yılına kadar İstanbul 
Küçükköy Belediyesi’nde fen memuru ve fen işleri şefliği görevlerinde bulundu. 1972 
yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezun 
oldu. Bir süre YSE İl Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde şantiye şefliği 
görevini sürdürdü ve 1994 yılına kadar kendi serbest mühendislik bürosunda muhtelif 
inşaat projeleri ve teknik uygulama işleri yaptı. 1995-2004 yılları arasında İstanbul Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi’nde yapı denetim müdür yardımcılığı, fen işleri müdürlüğü ve 
çevre müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında emekliye ayrıldı ve 2008 yılında 
Yapı Denetim Belgesi aldı. 

Murat Maç

1948 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yıl-
dız İnşaat Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Seydişehir Etibank Alüminyum Tesisleri İnşaat Grup Başkanlığı’nda kontrol mühendisi 
olarak çalışma yaşamına başladı. 1980 yılına kadar çeşitli müteahhitlik ve proje işlerinde 
çalıştı.1980-1984 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları Ilgın fabrika inşaatında inşaat 
kontrol amiri oalrak görev yaptı. 1984-1998 yılları arasında özel sektörde, 1998-2006 
yılları arasında Konya Karatay Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. 2006 yılında 
emekliye ayrıldı. Halen 2010 ortağı olduğu özel şirkette yapı denetim elemanlığı yap-
maktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Güner Mandacı

1944 yılında Niğde’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Vatan Mühendis Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu ve çeşitli inşaat ve taahhüt işlerinde görev aldı. Askerlik hiz-
metinin ardından 1975’te müteahhitlik yapmaya devam etti. Halen inşaat ve taahhüt 
işlerini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Mustafa Metin

1948 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1971 yılında Gazi Üniversitesi Devlet Mühendislik Mi-
marlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğine Yapı İşleri 5. 
Bölge Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak başladı. 1974-2000 
yılları arasında Demiryolları Limanlar ve Hava Limanları Genel Müdürlüğü’nde liman alt-
yapı fen heyeti müdürü olarak çalıştı ve emekliye ayrıldı. 1977 yılında İngiltere’deki bir 
kuruluştan Limanlarda Konteynerizasyon Sertifikası aldı. 2000-2010 yılları arasında özel 
bir firmada proje müdürlüğü ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. 2010 yılından 
bu yana bir firmada şirket koordinatörü olarak çalışmaya devam etmektedir. Evlidir.

Metin Miral

1945 yılında Elazığ’da doğdu. 1971’de Ankara Özel Yüksek Okul İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Kırşehir Çoğun Barajı Sulama Kanalları, Van Kotur Demiryol-
ları inşaat işleri, Samsun Gelemen Demiryolu Varyantı, Ankara-İstanbul Çift Hat Demir-
yolu inşaatı (Ayaş Tüneli) gibi ülkenin birçok yerinde mühendislik yaptı. Ayrıca Ankara 
Amerikan Pazarı’nda orijinal konfeksiyon işleri yapan bir dükkan da işletti. Halen Tekir-
dağ’daki inşaatlarda şantiye şefliği görevini sürdürmektedir. 

Kemal Mutlu 

1948 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 
Elazığ 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır Baş Mühendisliği’nde inşaat mühendis-
liği görevine başladı. 1975 yılında bu görevinden ayrıldı. 2001 yılına kadar serbest mü-
hendislik yaptı ve 2001 yılında çalışmayı bırakarak Gaziantep’e yerleşti. 

Mehmet İrfan Mutlu

1947 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve 1974 yılında aynı bölümde yüksek lisansını 
tamamladı. 1974’ten sonra YSE Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. Bir süre Turizm 
Bankası’nda çalıştı daha sonra 1985 yılında bir holdingte çalışmaya başladı. Halen aynı 
firmada çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yusuf Namoğlu

1947 yılında Rize’de doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1978 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Yöne-
tim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.1974 yılından itibaren proje, müşavir mühendisliği 
yaptı ve inşaat şirketi, borsa şirketi ile turizm şirketlerinde ortaklık veya yönetim kuru-
lu üyeliği yaptı. 1971-1992 yılları arasında futbol hakemliği yaptı. Aynı zamanda 1977-
1980 yılları arasında CHP Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeliği, 1983 yılında SODEP Kurucu 
İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1989 yılında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri 
Derneği’nin kurucu genel başkanlığı, 1990 yılında ANAP İl Yönetim Kurulu’nda sekreter 
üyelik yaptı. 1991-1999 yılları arasında Anavatan Partisi’nden iki dönem İstanbul mil-
letvekilliği görevinde bulundu. 1992-1998 yıllarında ANAP MKY Kurulu Üyeliği, ANAP 
Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Genel Merkez Sosyal İşler Genel Başkan Yardımcılığı, 
TBMM’de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanlığı, Avrupa Birliği Ko-
misyon Üyeliği, TBMM’ de çeşitli araştırma ve soruşturma komisyon üyeliği ile özel bir 
şirketin ve Türkiye Taş Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür. 1999-
2004 yılları arasında Beşiktaş İlçesi Belediye Başkanlığı, 2003 İstanbul Boğazı Belediyeler 
Birliği Başkanlığı ve 2008 yılından itibaren Futbol Hakemi Mentörü olarak görev almıştır. 
Halen TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. 
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Mustafa Nazik

1944 yılında Ankara’da doğdu.1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demisi Zafer Mühendislik ve Mimarlık Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1973 yılında inşaat müteahhitliği yapmaya başladı. Çeşitli konut, yol, baraj, hava 
alanı pisti, lojman, kanalizasyon taahhütlerini yaptıktan sonra 1990 yılından itibaren Tu-
rizm sektörüne yöneldi. 

Sadık Neymen

1938 yılında Kosova’da doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakülte-
sinden Yüksek İnşaat Mühendis’i olarak mezun oldu. 1960-1963 yılları arasında yurt içi 
ve yurt dışında özel sektörde hastane, fabrika, laboratuvar gibi işlerde çalıştı. 1968-1983 
yılları arasında yurt içi ve yurt dışında şantiye şefliği, grup şefliği, grup müdürlüğü, plan-
lama müdürlüğü ve bölge müdürlüğü yaptı. Ayrıca 1957 yılında aletli jimnastik dalında 
dünya beşinciliği kazanmıştır.

Osman Niğdeli

1946 yılında Ankara’da doğdu.1971 yılında Kadıköy Mühendislik Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu.1974 yılında Kıbrıs barış harekâtına katılarak gazi unvanı 
aldı. 1975-1979 yılları arasında Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı YSE kurumunda şef ve mü-
dür olarak görev yaptı.1980 yılında istifa ederek kendi şirketini kurdu. İstanbul’un çeşitli 
ilçelerinde inşaatlar yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Olcay Hasan Niğdelioğlu

1945 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu.1972 yılında Kırıkkale be-
lediyesi fen işlerinde çalışmış 1974 yılında serbest mühendislik yapmaya başlamıştır. 
Ayrıca Ayvalık belediyesinde meclis başkanlığı, meclis üyeliği, belediye başkan yardım-
cılığı, imar komisyon başkanlığı, ticaret odası meclis üyeliği görevlerini yapmıştır. Halen 
kendisine ait yapı denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak görev yap-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Engin Odabaş

1948 yılında İstanbul’da doğdu.1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1977 yılına kadar inşaat onarım 
işleri ve taşeronluk yaptı.1997 yılında tekel genel müdürlüğünde yatırım dairesi inşaat 
müdürlüğünde statik mühendisliği yapmış daha sonrasında başmühendis olarak statik 
büro şefliği yapmıştır.2004 yılında emekli olmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İ. Bülent Odacı

1942 yılında İstanbul’da doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. YSE 14.Bölge Van içme suları proje ve yapım kontrol 
mühendisliği ile TEKEL Genel Müdürlüğü’nde kontrol amirliği yaptı. Çeşitli özel firmalar-
da şantiye şefliği yaparak mesleğini sürdürdü. Halen bazı firmalara site ve konut inşaat-
ların müşaviri olarak çalışmaktadır.
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Ali İhsan Okçu

1943 yılında Adana’da doğdu.1971 yılında Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1975 yılında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nda iş güvenliği mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.1977-1978 
yıllarında Adana Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı.1990 yılına ka-
dar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş teftiş kurulu ve iş müfettişleri grup baş-
kanlığı yaptı. Bunun yanı sıra Niğde Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 
Yerel gazetelerde çeşitli konularda teknik makaleler yazdı. Aynı zamanda fizik-metafizik 
konusunda evrenin var oluşu ile ilgili iki kitabı bulunmaktadır.

Mehmet Okumuş

1944 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar-
lık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1976 yılına ka-
dar özel bir firmada baraj tünellerinde çalıştı. 1976-1994 yılları arasında çeşitli illerde 
etüt plan ve emanet, tünellerde şantiye şefliği ve proje şefliği yaptı. 1994-2007 yılları 
arasında mesleğine ara verdi. 2007’den beri bir HES projesinde şantiye şefliği yapmak-
tadır.

A. Ferdan Omaç

1947 yılında İzmir’de doğdu. 1971 yılında Ege Mimarlık Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına serbest projeci olarak 
başladı. Halen kendi şirketinde mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

Bora Osmanağaoğlu

1947 yılında Ordu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi Işık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yurt içi ve yurtdışında 
çeşitli kanalizasyon, içme suyu, tünel ve termik santral inşaatında çalıştı. 20 yıldır mesle-
ğine serbest mühendis olarak devam etmektedir.

İlhan Oyal

1945 yılında İstanbul’da doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.1975 yılına kadar 
statik büroda çalıştı ardından proje bürosu açtı. Proje çalışmaları devam ederken konut 
inşaatları da yaptı. 1985-1997 yılları arasında özel bir sanayi kuruluşunda yönetim kuru-
lu başkan vekilliği yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yusuf İlhami Ödübek

1947 yılında Tokat’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi Kadıköy Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2 yıl kamu hizme-
tinde çalıştıktan sonra 10 yıl yurt dışında konut proje ve taahhüt alanında çalıştı. Daha 
sonra kendisine ait inşaat firmasında konut projeleri ve taahhüt işleri yaptı.
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Erkal Öktem

1948 yılında Manisa ili Alaşehir ilçesinde doğdu.1971 yılında Ege Üniversitesi Mühen-
dislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli yerlerde 
şantiye mühendisi, kontrol mühendisi, kesin hesap şefi, şantiye şefi ve yapı denetim 
uygulama denetçisi olarak çalıştı. 

Mehmet Bülent Öner

1941 yılında İzmir’de doğdu. Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışın-
da çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği yapmış yakıt tankları, deniz dibi ankrajları, 
trafo binası, prefabrik inşaatları, kanalizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi yol yapımı, 
kooperatif evleri ve depo inşaatları yapmıştır. Halen bir yapı denetim şirketinde mesleki 
çalışmalarına devam etmektedir.

M. Atacan Örnek 

1944 yılında Adana’da doğdu. Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatını serbest mühendislik yaparak 
tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ziya Ünal Özbay 

1941 yılında Tokat ili Niksar ilçesinde doğdu.1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Işık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Beş yıl boyunca çeşitli belediyelerde serbest mühendislik, müteahhitlik, proje müdürlü-
ğü ve koordinatörlük yaptı. Halen yapı denetçiliği ve danışmanlık yapmaktadır. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.

M. Ali Özdağlar

1924 yılında Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. 1945 yılında İstanbul Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Teknik Okulu’ndan fen memuru olarak mezun oldu.1956 
yılına kadar Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde çalıştı.1956-1959 yılları arasında Po-
latlı belediyesi fen işleri müdürü olarak görev yaptı. Çalışma yaşamına devam ederken 
AİTİA Zafer Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1971 
yılında mezun oldu. Emekli olana kadar İller Bankası İçmesuyu Bölümü Müdür Muavini 
olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra bir süre proje işine devam etti. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Necati Özdemir 

1948 yılında Elazığ’da doğdu.1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık akade-
misi inşaat bölümünden mezun oldu.1971-2003 yılına kadar yurt içi yurt dışı firmalarda 
şantiye şefliği, proje müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, bölge müdürlüğü, asfalt baş-
mühendisliği yapmıştır.
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Yavuz Özdemir

1947 yılında Tekirdağ’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına proje mühendisi 
olarak başladı. DSİ Bölge Müdürlüğü’nde proje şube müdürü ve proje inşaat şube mü-
dürlü olarak çalıştı. 2006 yılında emekli oldu. Halen HES danışmanlığı yapmaktadır ve 
bir su yapıları denetim şirketinde meslek hayatına devam ettirmektedir.Evli ve 1 çocuk 
babasıdır.

Şekip Özdener 

1943 yılında Mardin’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Işık İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.2003 yılına 
kadar yurt içinde çeşitli yerlerde kontrol mühendisliği, baş mühendislik, şube müdürlü-
ğü, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ile mühendislik yaptı.2006 yılında emekli oldu. Evli 
ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Özdinç

1946 yılında Manisa’da doğdu.1971 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına Seydişehir Alüminyum inşaatında başladı, 
daha sonra Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. Meslek hayatına özel 
şirketlerde okul inşaatları yaparak devam etti. Emekli olduktan sonra bir gayrimenkul 
ve danışmanlık firmasında çalışmaya başladı. Halen bu şirkette çalışmaktadır, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Bahri Özdoğru 

1947 yılında Ordu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi Işık İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.1974 yılından 
bu yana serbest mühendis olarak mesleğini icra etmektedir. Ayrıca 1987 yılında mil-
letvekili adayı, 2000 yılında belediye başkan adayı oldu. 4 yıl süreyle Ziraat Odası’nın 
meclis başkanlığı görevini yaptı. 1989 yılında İMO Ordu temsilciliği yaptı. 

Şükrü Gökhan Özdoğu

1948 yılında Halep’te doğdu.1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında, alüminyum tesisleri, demir 
çelik fabrikaları, ruh sağlığı sitesi, metal işleri sanayi sitesi, termik santral sosyal sitesi, 
termik santral ana yapılar ve alt yapı işleri, milletvekili lojmanları, çeşitli sanayi tesisleri, 
toplu konut ve teknoloji merkezi inşaatlarında şantiye şefliği, proje müdürlüğü, koordi-
natörlük, şirket ortaklığı ve müşavirlik yaptı. 

Mehmet Özer

1946 yılında Trabzon ili Yomra ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971-1976 
yılları arasında kamuda çalıştı. 1976-1981 yılları arasında baraj inşaatlarında mesleğini 
yapmayı sürdürdü. 1981-1986 yılları arasında yurt dışında, 1986-1989 yılları arasında 
yurt içinde sanayi sitesi inşaatlarında çalıştı. 1989 yılından bu yana serbest inşaat mü-
hendisliği yapmaktadır.
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Taner Özerli

1943 yılında Kayseri’de doğdu.1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu.1974 yılına kadar serbest inşaat mühendisli-
ği yaptı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. 1988 yılına kadar müteahhitlik ve 
serbest mühendislik yaptı. 1997 yılına kadar Libya’da proje müdürü olarak çalıştı. 1999 
Gölcük depreminden sonra proje kontrol müşavirliği yaptı. Ayrıca yapı denetim firmala-
rında proje denetçisi olarak çalıştı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Orhan Özgen 

1950 yılında Karabük’te doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında ise 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1972-1977 yılları arasında Türkiye Demir Çelik İşlet-
meleri Çelik Kontrüksiyon Baş Mühendisliği yaptı. 1983 yılından bu yana özel sektörde 
mesleğine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hikmet Özgöbek

1947 yılında Uşak’ta doğdu.1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu.1972 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nde mesleğine baş-
ladı ve DSİ’nin çeşitli projelerinde görev aldı. 1992-2001 yılları arasında çeşitli illerde 
bölge müdürü olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında DSİ Etüd ve Plan Daire Başkanı 
olarak görev yaptı ve emekli oldu. 2005 yılından bu yana serbest projeci ve danışman 
olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
ve Genel Merkez Onur Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Özgören

1947 yılında Adana’da doğdu.1971 yılında Ege Özel Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.1971-1972 yılları arasında Adana DSİ Su-
lama Kanalı Kontrollüğü yaparak mesleğini icra etmeye başladı. 1980 yılında askerliğini 
bitirdikten sonra özel bir mühendislik firmasında mesleki çalışmalarını sürdürdü. 1993 
yılına kadar proje mühendisliği yaptı. Halen kendi şirketinde çalışmaktadır.

Namık Özgün

1947 yılında Nevşehir’de doğdu.1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden yük-
sek inşaat mühendisi olarak mezun oldu.1971-1972 yılları arasında projecilik yaptı. 
1974-1976 yılları arasında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü’nde proje 
uygulama mühendisi olarak görevine devam etti. 1976-1984 yılları arasında kendisine 
ait serbest mühendislik müşavirlik bürosunda mesleki çalışmalarını yürüttü. 1984-986 
yılları arasında Sudi Arabistan’da okul inşaatları şantiyelerinde görev aldı. 1986-2002 yıl-
ları arasında toplu konut uygulamasında kontrol mühendisliği yaptı. 2002 yılından bu 
yana DSİ Genel Müdüdürlüğü TAKK Dairesi Başkanlığı Beton-Malzeme Laboraturarı’nda 
inşaat malzemeleri üzerine araştırma ve kalite kontrol deneyleri yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Mehmet Özkaya

1950 yılında Muğla’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılında mesleki hayatına 
başladı. 1980 yılına kadar yurt içinde DSİ’nin farklı müdürlüklerinde kontrol mühendis-
liği yaptı. 1980 yılından sonra yurt dışında üniversite binası, lise binası, sağlık ocağı ve 
konut inşaatlarında çalışmaya devam etti.1980-2007 yılları arasında çeşitli illerde baraj, 
regülatör, konut, sulama ve sanat yapıları inşaatlarında çalıştı. 2007 yılından sonra ise 
yapı denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak çalıştı. 
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Nizamettin Özkaya

1945 yılında Antakya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Işık Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra devlet ihalelerinde, kat karşılığı inşaatlarda ve mü-
hendislik işlerinde mesleki çalışmalarını sürdürdü. Halen kendi şirketinde çalışmakta ve 
petrol şirketinde akaryakıt işiyle uğraşmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Özkocabıyık

1945 yılında Antakya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendis-
lik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılına kadar mühendislik, mimarlık ve kontrollük yap-
tı ve emekli oldu. Emekli olduktan sonra şantiye mühendisliği yaptı. 2000 yılından bu 
yana yapı denetim mühendisliği yapmaktadır.

Ahmet Özkök

1948 yılında Denizli’de doğdu.1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Master eğitimi aldığı dönemde ODTÜ Kıyı Liman 
Laboratuvarı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yurt içinde çalıştığı çeşitli firmalarda 
proje mühendisi, başmühendis, prefabrik montaj şefi, proje yürütücüsü, şantiye mü-
dürü, proje danışmanı ve ticaret müdürü olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. Halen 
ihracat müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Ali Özsarı

1945 yılında Muğla ili Bodrum ilçesinde doğdu.1971 yılında İstanbul Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisine bağlı Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1971-1974 yılları arasında yüksekokul genel sekreterliği ve 
asistanlık, 1974-1982 yılları arasında İDMMA Genel Sekreterliği ve asistanlığı, 1982-1992 
yılları arasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği yaptı. 1992-1997 yılları 
arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi ve müdür 
yardımcısı görevini yürüttükten sonra kendi talebiyle emekliye ayrıldı. 1997-2007 yılla-
rı arasında Doğuş Üniversitesi’nde genel sekreterlik ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
2008 yılından bu yana genel sekreter olarak atandığı Piri Reis Üniversitesi’nde çalışma-
larına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Öztarhan

1940 yılında Uşak’ta doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında proje, inşaat ve yapsat müteahhitliği 
yaptı. Halen mesleğini devam ettirmektedir. Evli üç çocuk babasıdır.

A. Zafer Öztürk

1948 yılında Tokat’ta doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek in-
şaat mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir ay iller bankasında çalış-
tı.1971 yılının sonunda İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisin’nde çelik ve ahşap 
yapılar kürsüsünde asistan olarak görev yapmaya başladı. 1979 yılında doçent 1989 yı-
lında profesörlük unvanı aldı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü Yapı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çelik yapılar konusunda 
birçok yayını ve bir ders kitabı bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ali Öztürk

1949 yılında Adana ili Kozan ilçesinde doğdu.1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.1972 yılında Kozan Belediyesi’nde fen işleri 
müdürü olarak çalışmaya başladı. Askerliğini yaptıktan sonra görevine serbest inşaat 
mühendisi olarak devam etti. 1992 yılı itibariyle Kozan Belediyesi İmar Müdürü olarak 
atandı. 1998 yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim şirketinde statik denetçi olarak 
çalışmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

B. Sabahattin Öztürk 

1944 yılında Aydın’da doğdu.1971 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki çalışmalarına proje bürosu 
açarak plan, proje, teknik müşavirlik faaliyetleri yaparak başladı. 1973 yılından itibaren 
konut ve iş yeri inşaatları yapmaya başladı. 1987 yılından bu yana konut ve iş yeri inşa-
atları ile müteahhitlik yaparak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Celalettin Öztürk

1942 yılında Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğdu.1971 yılında İstanbul Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Kamu kuru-
luşlarında statiker ve mühendis olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim şirketinde çalış-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Özyiğit

1945 yılında Ankara’da doğdu.1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (OTDÜ)
yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu.1971-1978 yılları arasında DSİ’de proje 
mühendisliği ve ODTÜ’de kontrol mühendisliği yaptı. 1979-1994 yılları arasında yurt 
dışında çeşitli firmalarda saha mühendisi, başmühendis ve şirket temsilcisi olarak çalış-
tı. 1994-2007 yılları arasında yurt içinde toplu konut projelerinde ve değişik firmalarda 
proje denetçisi olarak mesleki çalışmalarına devam etti. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Sumru Pala

1949 yılında Kırklareli’nde doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Mezun olduktan sonra mekanik, yapı statiği ve yapı malzemesi kürsüsünde 
asistan olarak göreve başladı. 1978 yılında doktorasını tamamladı.1978-1987 yılları ara-
sında İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde Dr. asistan ve yardımcı doçent olarak 
görev yaptı.1987 yılında doçent,1995 yılında profesör unvanı aldı. 1998 -2000 yılları ara-
sında İTÜ İnşaat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı yaptı. 2004-2008 yılları arasında İTÜ 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. Halen İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Çeşitli dönemlerde İTÜ Sena-
tosu ve Yönetim Kurulu ,İTÜ İnşaat Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu 
Üyeliklerinde bulundu. Yapı statiği alanında ve deprem mühendisliği konusunda Türkçe 
ve İngilizce olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel makale, bildiri, bilimsel rapor ve kitap 
editörlükleri bulunmaktadır. Ayrıca “Yapı Mühendisliğine Giriş Yapısal Çözümleme” isim-
li telif kitabın yazarları arasındadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Tayfun Pala

1948 yılında Eskişehir’de doğdu.1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu.1972 -2010 yılları arasında yurtiçinde çeşitli firmalarda şan-
tiye şefi, proje sorumlusu, teknik koordinatör ve proje müdürü olarak çalıştı ve çeşitli 
taahhüt işleri ve proje koordinatörlüğü yaptı. Aynı zamanda belirli dönemlerde şirket 
sahipliği, ortaklığı ve genel müdürlük yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.



TMH - 470 - 2011/6 57

M. Özer Pamukçu

1945 yılında Diyarbakır’da doğdu.1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimar-
lık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra iki yıl süreyle Diyarbakır Belediyesi’nde imar müdürü olarak 
çalıştı. Daha sonra çeşitli projelerde şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. Halen pro-
je müdürü olarak mesleğini icra etmektedir.

Bora Pençedemir

1947 yılında Malatya ili Doğanşehir ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Işık Mühen-
dislik Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Meslek hayatına Mengen’de Karayolları 
15. Bölge Müdürlüğü’nde başladı. Daha sonra İzmit ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerin-
de çalıştıktan sonra 2010 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Lütfi Perili

1945 yılında Rize’de doğdu. 1971 yılında Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Kamuya ait inşaatlar ve özel inşaatlar yaparak mesleğini sür-
dürdü. Halen faal olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

Turgut Pıral

1944 yılında Rize’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demisi Vatan Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Meslek hayatı 
boyunca projecilik ve yap-sat işleri yaptı.

Prof. Zekeriya Polat

1947 yılında Tokat ili Zile ilçesinde doğdu. Mezuniyetinden sonra 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü Masif Yapılar Kürsüsü’nde 
asistan olarak çalıştı. 1974-1975 yılları arasında Fransa’da CEBTP Yapı Laboratuarları’nda 
öngerilmeli beton yapılar üzerine, Fransız Hükümet bursu ile deneysel araştırmalarda 
bulundu. 1980 yılında birime doçent olarak atandı. 1982-1983 akademik yılında Hacet-
tepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi’nde rotasyonla görev yaptı. 1984-
1991 yılları arasında özel sektörde yurt içi ve yurt dışında görev yaptı; bu çerçevede çok 
sayıda sanat yapısı ve koruma yapıları projesinin tasarımını gerçekleştirdi, yurt dışında 
önemli yedi büyük projenin inşaatında teknik ofis şefi ve kontrol mühendisi olarak gö-
rev yaptı. 1991’de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim 
Dalı’ndaki görevine tekrar döndü. 1995 yılında aynı bölüme profesör olarak atandı. 

1995-2004 yılları arasında İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2004-2007 yılları arasında 
Rektör Yardımcılığı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevi yaptı. Ulusal Deprem Konseyi 
ikinci dönem üyeliğinde bulundu. 

2007 yılında emekliye ayrıldıktan sonra yerli inşaat firmalarında danışmanlık yaptı. 
2009-2011 yılları arasında Mekke Haremi Şerif 3. Saudi Genişletme Projesi Yaya ve Te-
sisat Tünelleri İnşaatında Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Danışmanı olarak çalışmaktadır. 

Betonarme, öngerilmeli beton, yapı dinamiği, deprem mühendisliği gibi “uygulamalı 
yapı mekaniği” dallarında çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, bildirisi, iki kitabı 
ve çok sayıda projesi ve proje danışmanlığı bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Halil Posbıyık

1945 yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini 1971 yılında 
İstanbul’da tamamladı. Aynı yıl Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü ola-
rak çalışma hayatına başladı. 1974-1994 yılları arasında mühendis-yönetici olarak Ereğli 
Demir Çelik Fabrikaları’nda çalıştı. 1994 seçimlerinde Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı 
adayı oldu ve dört dönem üst üste belediye başkanı olarak seçildi. Türkiye Yunanistan 
arasında “kardeş kent” oluşumu için girişimler başlattı ve 1995 yılında Hydra kenti ile 
“kardeş şehir” unvanını paylaştılar. Dünya barışına katkılarından dolayı 1996 yılında İleti-
şim Dalında “Uluslararası Abdi İpekçi Barış Ödülü”nün sahibi oldu. Zonguldak Çevre Be-
lediyeler Birliği’nin kurulmasına öncülük etti ve bu birlikte kurucu başkan olarak görev 
yaptı. Şiddete maruz kalan ve mağdur durumda bulunan kadınların barınabilecekleri 
Kadın Dayanışma Evi’nin kuruluşuna öncülük etti. 2004 yılında ikinci kardeş kent oluşu-
munu Romanya’nın Targovişte kenti ile gerçekleştirdi. Karadeniz Ereğli’de gerçekleştir-
diği sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilçenin ve ülkenin tanıtımındaki katkılarından dolayı 
“Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği” tarafından “2004 Yılı Tanıtım Ödülü”ne layık 
görüldü. Halen Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ethem Renda

1948 yılında Çankırı’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Yıldız Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1973 yılları arasın-
da Ankara’da İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1975 yılından beri Çankırı’da 
serbest inşaat mühendisi ve müteahhit olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Prof. Lütfi Saltabaş

1946 yılında Bayburt’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972 yılında inşaat yüksek mühendisi unvanını aldı. İller Bankası’nda meslek ha-
yatına başladı. 1972-1992 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde görev yaptı. Bu dö-
nemde 1982 yılında doçent, 1992 yılında da profesör oldu. 1992-1994 yılları arasında 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlı-
ğı; 1994-1998 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı; 1995-2011 yılları 
arasında ise aynı üniversitenin inşaat mühendisliği bölüm başkanlığı görevlerinde bu-
lundu. Halen Sakarya Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir. 

Ertürk Sert

1944 yılında Bolu ili Gerede ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Bu tarihten iti-
baren özel sektörde çeşitli şirketlerde çalıştı. Halen İstanbul’da bir yapı denetim şirketin-
de yapı denetçisi olarak görev yapmaktadır.

 Mehmet İhsan Sertçekiç

1945 yılında Kilis’te doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1972-1979 yılları arasında TCDD İnşaat Dairesi Gebze-
Arifiye çift hattı inşaatında şantiye şefi olarak çalıştı. 1979-1986 yılları arasında Halkalı 
Gümrüklü Ambarları yan tesislerinde şantiye şefi, teknik üye ve heyet başkanlığı; 1986-
1997 yılları arasında inşaat dairesi başkanlığında, çeşitli şantiyelerde şantiye şefi, kontrol 
mühendisi ve heyet başkanı görevlerinde bulundu. 1997 yılında TCDD İnşaat Dairesi 
Başkanlığı’ndan emekli oldu. Halen 2009 yılında kurmuş olduğu şirketinde inşaat işleri 
yapmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Yusuf Sığırcı

1946 yılında Amasya’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Bir süre Çorum Bayındırlık Müdürlüğü’nde çalıştı. 1974 yı-
lında kendi bürosunu kurarak uzun yıllar projecilik yaptı. Halen Çorum’da taahhüt işleri 
yapmaktadır. Ticaret Lisesinde bir yıl Fransızca öğretmenliği, Meslek Yüksek Okulu’nda 
ise iki yıl mesleki dersler verdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet Sıngın

1941 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Kocaeli Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve teknik büro şefi olarak 
çalıştı. Daha sonra Kayseri Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nde statik başmühendisi ola-
rak görev yaptı. 1980 askeri darbesi sonrasında 13 yıllık devlet hizmetine son vermek 
zorunda kaldı. Yüklenici firmalarda, proje, kesin hesap ve şantiye sorumlusu olarak ça-
lıştı. Müşavir firmalarda Türkiye çapında büyük işlerde kontrol ve kesin hesap şefi olarak 
mesleğini sürdürdü. Son on yıldır yapı denetim firmasında proje denetçisi olarak meslek 
hayatına devam etmektedir. 

Yılmaz Sivaslı

1948 yılında Erzurum ili Pasinler ilçesinde doğdu. 1971 yılında Yıldız Yüksek Teknik Oku-
lu İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl YSE 12. Bölge Müdürlüğü’nde yol yapım 
mühendisi olarak meslek yaşamına başladı. 1974 yılında bir yıl Berlin’de yabancı dil eği-
timi gördü. Yurda döndükten sonra YSE 15. Bölge Müdürlüğü’ne bölge başmühendisi 
olarak atandı. Bu dönemde Fırat, Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerinde çok sayıda köprünün 
yapım kontrol mühendisliğini yaptı. 1980 yılında Sivas’ta mühendislik bürosunu açarak 
serbest çalışmaya başladı ve çok sayıda inşaatın projesini yaptı. Daha sonra SSK Sağ-
lık İşleri İnşaat Daire Başkanlığı’na statiker olarak atandı. Aynı kurumdan emekli oldu. 
Meslek yaşamında çoğunlukla köprü, betonarme bina ve çelik yapı projeleri yapımında 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2009 yılına kadar yapı kooperatifine ait 36 villanın ince 
işinde kontrol şefi olarak çalıştı. Halen bir kooperatifin yapı kontrol şefliğini yürütmek-
tedir. Yayınlanmış üç kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Yusuf Sivri

1950 yılında Muğla ili Marmaris ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Yıldız Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1971-1974 
yılları arasında Petrol Ofisi Mersin Bölge Müdürlüğü’nde başladı. 1975 yılında serbest 
inşaat mühendisliği bürosu açtı ve ardından 1976-1984 yılları arasında Datça’da bir tatil 
sitesi inşaatında kontrol mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1985 yılından bu yana 
Marmaris’te kendi bürosunda, betonarme proje hazırlanmasında, teknik uygulama so-
rumluluğunda, teknik bilirkişilikte ve gayrimenkul değerlendirme sektöründe çalışma-
larına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. İsmail İlhan Sungur

1949 yılında Trabzon’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972 yılında aynı üniversitede asistan olarak göreve başladı. 1974-1976 yılları ara-
sında İngiltere’deki Strathclyde ve 1977-1979 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi’nde 
doktora çalışmaları yaptı. 1980’de doktor, 1982’de Yrd. Doç. Dr., 1985’te doçent ve 1993 
yılında profesör unvanlarını aldı. 1995-1998 yılları arasında TBMM’de Trabzon Milletve-
kili olarak görev yaptı. Bu sırada bir yıl süreyle TBMM Bayındırlık İmar ve Ulaştırma Ko-
misyon Başkanlığı ve iki yıl süreyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği yaptı. 
2000-2004 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve 2005-2010 yılları 
arasında özel bir firmada müşavir olarak çalıştı. Halen Ankara’da bir müşavirlik firmasın-
da koordinatör olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hüseyin Suri

1946 yılında Antalya ili Fethiye ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1975 
yılına kadar çeşitli bürolarda mimari ve statik proje elemanı olarak çalıştı. Askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra kendi mühendislik firmasını kurdu. 2001 yılında yeni şirke-
tini kurdu ve halen aynı şirketin yönetim kurulu başkanı olarak meslek hayatına devam 
etmektedir. Bu dönem içinde Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası ile İTÜ Ayazağa Kampü-
sü’ndeki bazı ünitelerin statik-betonarme projelerini üretti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hamza Şahin

1948 yılında Manisa ili Turgutlu ilçesinde doğdu. 1971 yılında Ege Üniversitesi’nden me-
zun oldu. 1971 yılından 2002 yılına kadar serbest mühendislik yaptı. 2002 yılında kendi 
yapı denetim firmasını kurdu. Halen kendi şirketinde proje ve uygulama denetçisi ve 
şirket müdürü olarak çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Mustafa Şahin

1948 yılında Tunceli’de doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1976 yılına kadar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1976-1981 ve 1995-2008 yılları arasında özel sektörde 
şantiye mühendisi, şantiye şefi ve proje müdürü olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. 
1981-1995 yılları arasında ise kendi adına çeşitli inşaat işleri taahhüdünde bulundu. 
2008 yılında mesleki çalışmalarına son verdi. 

Necdet Şahin

1945 yılında Van’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Okulu’ndan mezun oldu. Mezuni-
yetinden sonra kısa bir süre Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1972 yılından 
beri müteahhitlik yapmaktadır.

Osman Şahin

1943 yılında Trabzon ili Maçka ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1985 yılları arasında YSE 
Genel Müdürlüğü’nün Giresun ve Trabzon bölgelerinde su şefi, kontrol şefi ve kontrol 
başmühendisi olarak çalıştı. 1985-1989 yılları arasında Hakkari İli Bayındırlık Müdürü, 
1989-1992 yılları arasında Bilecik İli Bayındırlık Müdürü, 1992-1997 yılları arasında ise 
Trabzon İli Bayındırlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1997-2003 yılları ara-
sında proje mühendisliği görevinde bulunduktan sonra emekli oldu. Emekliliğinden 
sonra zaman zaman bilirkişilik ve müşavir firmalarda denetim işleri yaptı. Evli ve üç ço-
cuk babasıdır.

Enver E. Şaklıoğlu

1945 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Bir yıl Bayındırlık Bakanlığı Limanlar Daire Başkanlığı Bandırma Bölge 
Müdürlüğü’nde Marmara Adası liman inşaatında kontrol mühendisi olarak çalıştı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1975 yılında kendi firmasını kurdu. Halen aynı 
firmada inşaat faaliyetlerine devam etmektedir.
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Prof. Dr. Zekai Şen

1947 yılında Kastamonu’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere’den, 1972 yılında Su Bilimleri dalında 
“Diploma of Imperial College” ve “Master of Science” derecelerini aldı. 1974 yılında Sto-
kastik Modelleme ve Hidroloji Uygulamaları konusunda University of London’dan Ph. 
D. derecesi alarak Türkiye’ye döndü. 1975-1982 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Hid-
rolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsünde çalışarak, 1979 yılında doçent oldu. 1982-1992 yılları 
arasında Suudi Arabistan King Abdulaziz University Yer Bilimleri Fakültesi Hidrojeoloji 
Bölümü’nde başkan ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1984 yılında Suudi Arabistan’da pro-
fesör oldu. 1992-2005 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü’nde başkanlık ve öğretim üyeliği yaptı. Bu arada 2002-2005 yılları 
arasında Petrol Bakanlığı’na bağlı Saudi Geological Survey isimli araştırma kurumunda 
Zemzem Suyu Araştırma ve Geliştirme kısmında müsteşar olarak çalıştı. 2005 yılında 
Türkiye’ye dönerek İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalında çalışmalarına başladı. 
1978 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1993 yılında ise TÜBİTAK Bilim Ödülü aldı. Ame-
rican Biography Institute tarafından dünyadaki 500 bilim öncüsü arasında seçildi. 2008 
yılına kadar devam eden UNESCO İklim Değişikliği Panelinde Türkiye’yi temsil etti ve 
çalıştığı takıma Nobel Ödülü verildi. Kendisine de bu konuda Nobel Ödül beraatı verildi. 
Halen Su Vakfı Başkanlığını yürütmektedir. Amerikan Hidroloji Enstitüsü tarafından ken-
disine Profesyonel Su Bilimcisi unvanı ve mühürü verilmiştir. 

İlgilendiği konular arasında Matematik ve Stokastik süreçlerle modelleme; Fraktal geo-
metrisi, Su Bilimleri (Hidroloji, Hidrojeoloji, Hidrometeoroloji); Bilim Tarihi ve Felsefesi; 
Mantık ve özellikle de Bulanık (Fuzzy) mantık; Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar; 
Temiz ve Yenilenebilir Enerji; vb. konular gelmektedir. Yurt dışında beş adet kitabı ya-
yınlanmıştır. 

Mehmet Şenel

1947 yılında Ordu ili Perşembe ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Cağaloğlu Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
1972 yılında Perşembe’de kendi firmasını açarak serbest çalışmaya başladı. 1996 yılında 
emekli oldu. Halen danışman olarak meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

Feyzullah Şenolsun

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Tatbiki Mekanik dalında master yaptı. Meslek hayatına TÜBİTAK Marma-
ra Araştırma Merkezi Projesi’nde statiker olarak başladı. 1972 yılında MKE Gölcük gemi 
sökme tesislerinde müşavir kontrol amiri olarak görev yaptı. 1974 yılında serbest inşaat 
mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1980-90 yılları arasında çeşitli konut ve sanayi yapı-
larınnın proje ve inşaatlarını, 1990-2000 yılları arasında ise özel, resmi sektör taahhüt ve 
kat karşılığı inşaat projelerini tamamladı. 2003-2005 yılları arasında Kastamonu’da en-
tegre ağaç ve kapı fabrikası inşaatlarında inşaat proje koordinatörlüğü yaptı. 2004-2010 
yılları arasında Muğla ve Dalyan’da çeşitli villa inşaatlarının proje ve inşaatlarını yaptı.

İrfan Şişman

1946 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mi-
marlık Akademisi Cağaloğlu Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. DSİ 
Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. Bir süre sonra Gümüşhane İl 
İmar Şefi olarak atandı. 1973-1975 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
İmar ve İskan Bakanlığı Merkez Teşkilatı Afet İşleri’nde tekrar çalışmaya başladı. 1975 
yılında İstanbul’a yerleşerek serbest çalışmaya başladı. 1998 yılında emekli oldu. Sağlık 
problemleri nedeniyle bir süre ara verdiği çalışmalarına kurulma aşamasında olan yapı 
denetim firması ortaklığı ile devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hasan Şulan

1945 yılında Hatay’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1973 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Bir süre Muş Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde inşaat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1975 yılında Hatay’ın ilçelerinde 
serbest mühendislik, devlet yapıları ve yap-sat inşaat müteahhitliği yaptı. Daha sonra 
İskenderun/Yakacık’ta yurtiçi toptan inşaat demiri pazarlama, dağıtım ve satış işleriyle 
uğraştı. 2000 yılında işyerini kapatarak emekli oldu. Halen Ankara’da bir yapı denetim 
şirketinde inşaat kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Muhittin Tan

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
mecburi hizmeti gereği 1972 yılında İskenderun Limanlar Bölge Müdürlüğünde İSDE-
MİR Liman İnşaatında kontrol mühendisi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra 
özel sektörde kıyı yapıları inşaatlarında şantiye şefi ve inşaat koordinatörü olarak çalıştı. 
1987 ve 1994 yıllarında özel villa inşaatı ve ince işlerini yaptı. 1989-1993 yılları arasında 
çeşitli illerde fabrika, boya ve apre entegre tesisleri, depo ve mağaza dekorasyonu inşa-
at ve dekorasyon işlerini firma adına yürüttü. 2004 yılına kadar çeşitli firmaların proje-
lerinde şantiye şefi ve proje sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra güçlendirme projele-
rinde hizmet verdi. 2006-2011 yılları arasında ise çeşitli illerde orman evleri ince inşaat 
işleri, çiftlik evi onarımı, iskele perde inşaatı, özel villa tadilatı, bina ve villa tadilati ile 
dekorasyonu işleri yaptı.

Yalçın Taner

1946 yılında Samsun’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendis-
lik Akademisi’nden mezun oldu. 1974-1981 yılları arasında Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu’nda inşaat müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1982-2011 yılları arasında çeşitli özel 
kuruluşlarda şantiye şefi, kontrol amirliği ve proje müdürlüğü görevlerinde bulundu. 
Halen Çankırı’da bir alış veriş merkezi inşaatında proje müdürü olarak çalışmalarına de-
vam etmektedir.

Halil Şakir Taşçıoğlu

1948 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1971-1985 yılları arasında Konya/Ereğli’de çeşitli fabrika 
ve sanayi sitesi inşaatlarında şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1985 
yılından itibaren Antalya’da yap-sat müteahhitliği ile uğraştı. Halen serbest inşaat mü-
hendisi olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Salim Taşkazan

1947 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Işık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Bir süre özel bir firmada müteahhitlik 
hizmeti verdikten sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1988 yılları arasında MKEK 
Kırıkkale Çelik Fabrikası ve Ankara Genel Müdürlükte sırasıyla mühendis, şef mühendis, 
başmühendis, kısım müdürü ve genel müdür teknik müşavirliği görevlerinde bulun-
du. 1988-1995 yılları arasında MKE MAKSAM A.Ş. Genel Müdürlüğü Dış İnşaat ve Ticaret 
Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1955 yılında emekli oldu. 2006 yılına kadar kendi firma-
sında müteahhitlik yaptı. Meslek hayatı boyunca çeşitli ağır ve hafif sanayi yapılarının 
proje, uygulama ve şantiyelerinde fiilen görev yaptı. 
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Atilla Taşkıran

1948 yılında Amasya’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendsilik Fakültesinden mezun olduktan sonra Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlüğü’nde 
çalışmaya başladı. 1975’den itibaren Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde şantiye şefliği, proje 
müdürlüğü yaptı ve müteahhitlik yaptı. Halen kendi firmasında müteahhitlik yapmaya 
devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Aykut Tatlıdil

1946 yılında İzmir’de doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
dislik Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılına kadar özel sektörde şantiye şefi olarak ça-
lıştı. 1979-2000 yılları arasında Devlet Su İşleri’nde baraj ve tünel şantiyelerinde görev 
yaptı. 2000 yılında bir Yapı Denetim firmasının sahibi oldu ve halen kendi firmasında 
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erkan Tatlıdil

1944 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Akşam Yüksek Teknik Okulu İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sırası ile İstanbul Telefon Başmüdürlüğü ve 
Sivas YSE Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1974-1985 yılları arasında Kayseri’de YSE 
Bölge Müdürlüğü’nde mühendis ve yönetici olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında YSE 
Genel Müdürlüğü’nün Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmesiyle birlikte, 
1995 yılında emekli olana kadar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yönetici olarak 
çalışmalarını sürdürdü. Emekliliğin ardından altı yıl boyunca kendi firmasında taahhüt 
işleri yaptıktan sonra aktif meslek hayatını bitirdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Sahim Tekeli

1947 yılında Tarsus’ta doğdu. 1971 yılında Robert Kolej’den mezun oldu. ABD Illinois 
Üniversitesi’nde Su Kaynakları ve Hidrolik Mühendisliği dallarında yüksek lisans ve dok-
tora dereceleri aldı. 1987 yılına kadar öğretim üyesi olarak Teksas Üniversitesi-Austin, 
Boğaziçi Üniversitesi ile Ürdün Yarmouk ve Ürdün Teknoloji üniversitelerinde ders verdi. 
1987-1990 yılları arasında İZSU‘da Yönetim Kurulu üyeliği ve Dünya Bankası Projesinin 
yöneticiliğini yaptı. Sonraki yıllarda kurucusu olduğu şirkette 2004 yılına kadar çalıştı. 
Bursa Su ve Çevre Sağlığı ile Bursa Atıksu Projelerinde Proje Uygulama Birim Başkan-
lıkları yaptı. Ayrıca çeşitli dönemlerde İzmir-Çeşme Otoyolu, Turizm Bakanlığı ATAK ve 
İzmit Tehlikeli Atık projeleri gibi projelerde danışmanlık görevleri üstlendi. 2004-2007 
yılları arasında özel bir firmada altyapı müdürü olarak çalıştı. Halen uluslararası bir mü-
şavirlik grubunun Ankara ofis müdürü olarak çalışmaktadır.

Ahmet Tekin

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar DSİ’de 
görev yaptı. 1974 ve 1984 yılları arasında Ankara’da bir şirketin teknik müdürü olarak 
hizmet verdi. Aynı yıl İstanbul’a dönerek çeşitli özel inşaat işlerinde müteahhit olarak 
çalıştı. Tarihi eser restorasyonları özel ilgi alanıdır. Halen özel inşaat işlerine devam et-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Temelat

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Zafer Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1973-1983 yılları arasın-
da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görev yaptı. 1990 yılına kadar 
serbest inşaat mühendisi olarak müteahhitlik hizmeti verdi. 2005 yılında emekli oldu.
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Kadir Terzi

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Işık Mimarlık ve 
Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl serbest mühendis olarak kendi 
bürosunda proje ve kontrollük yaparak çalışmaya başladı. Halen serbest inşaat mühen-
disi olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Toprak

1947 yılında Tunceli’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1977 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çeşitli 
kademelerde etüt, planlama, kontrol mühendisi ve kontrol amirliği görevlerinde bu-
lundu. 1977-1982 yılları arasında bir inşaat firmasının yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerinde 
yönetici olarak çalıştı. 1982 yılından beri kendi firmasında inşaat ve turizm faaliyetlerine 
devam etmektedir. 

Özbey Tuğlu

1938 yılında Eskişehir’de doğdu. 1971 yılında Berlin Üniversitesi (Teknik) İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Büro ve şantiyelerde altı yıl kadar çalıştı. 1977-1981 yılları 
arasında DSİ’de uzman mühendis olarak görev yaptı. 1981-1986 yılları arasında Suudi 
Arabistan’da yönetici olarak inşaat taahhüt işleri yaptı. 1986 yılından 2011 yılına kadar 
özel sektörde proje yöneticisi olarak çalıştı. Halen danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Levent Tuna

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında 
Sivas /Divriği konsantrasyon ve pelet tesislerinde çeşitli birimlerde kontrollük hizmeti 
verdi. 1979-1997 yılları arasında özel bir firmanın çeşitli projelerinde şantiye şef yardım-
cısı, arazi mühendisi ve proje müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında emekli oldu ve 
2010 yılına kadar çeşitli okul, atık su tüneli ve metro inşaatlarında proje müdürü ve bö-
lüm şefi olarak çalıştı. 

Hakkı Tunay

1949 yılında Edirne’de doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Işık Mimarlık ve 
Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1973 yılları arasında yüksek lisans 
eğitimi için Almanya’da bulundu. 1974 yılında İzmir’de askerlik hizmetini tamamladı. 
1999 yılına kadar serbest mühendislik ve inşaat işleri yaptı.

Zafer Seçim Tuncer

1946 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demisi Zafer Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Özel bir şirkette proje müdü-
rü olarak çeşitli yerlerde deprem konutları, otel inşaatı, kültür merkezi, konut, villa, yazlık 
projelerinde görev aldı. Mesleki hayatının bir döneminde Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde asistanlık ve öğretim görevliliği yaptı. Ayrıca kendi adına SSK Yapı İşleri 
Başkanlığı Fen Heyeti Müdürlüğü, Ankara Hastanesi Neroşirürji Bölümü teknik işletme 
atölye binaları, Kastamonu sigorta hastanesi kontrol şefliği, Adana 1509 mesken Eskişe-
hir 5000 mesken toplu konutları, AOÇ toplu işçi konutları alt yapı projelerini tamamladı. 
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Mustafa Turgay

1948 yılında Niğde ili Bor ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversite-
si İnşaat Fakültesinden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Aynı yıl YSE 2. Bölge 
Müdürlüğü’nde köprü kontrol mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. 1972 yılından 
itibaren özel sektörde şantiye şefi, teknik koordinatör, kontrol şefi, kontrol amiri olarak 
yurtiçi ve yurtdışında pek çok projede görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan Turgut

1945 yılında Kayseri’de doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir yıl 
yol-demiryol ve liman konveyörleri kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1973 yılında İmar 
İskan Bakanlığı Yapı Malzeme Genel Müdürlüğü’ne laboratuar mühendisi olarak tayin 
oldu. 1975 ve 1976 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü’nde etüt 
proje mühendisi olarak çalıştı. 1976 yılında memuriyetten ayrılarak serbest çalışmaya 
başladı ve 1994 yılına kadar devam etti. 1994-2009 yılları arasında çeşitli firmalarda şan-
tiye şefi ve proje müdürü olarak görev yaptı. 2001 yılında emekli oldu. 

M. Necati Turna

1945 yılında Rize’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka-
demisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1973’ten sonra iki yıl kadar 
proje bürosu işletti. 1976 yılında Beykoz Belediye Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı. 
1999 yılında emekli olana kadar İstanbul, Beşiktaş, Kadıköy, Zeytinburnu, Kartal ve Pen-
dik Belediye Başkanlıklarında raportör, tetkik müdür yardımcısı, teknik başkan yardım-
cısı, fen müdürü ve danışman olarak hizmet verdi. 2006-2008 yılları arasında fabrika in-
şaatı şantiye sorumlusu ve fabrika yöneticisi olarak çalıştı. Halen 1994 yılında başladığı 
Gayrimenkul Kıymet Takdiri görevini sürdürmektedir. 

Ali Tümen

1944 yılında Fethiye’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972-1973 yılları arasın-
da Dalaman Seka Kağıt Fabrikası’nda görev yaptı. 1975 yılından sonra serbest çalışmaya 
başladı. Betonarme proje, bina yapımı ve bilirkişilik işleri ile uğraştı. Halen serbest inşaat 
mühendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Tüysüz

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi’nden mezun olduktan sonra çeşitli şantiyelerde şantiye şefi olarak görev 
yaptı. 1977-1979 yılları arasında Libya’da çalıştı. 1980 yılında kendi firmasını kurdu. Ha-
len aynı firmada mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Sait Tüzemen

1949 yılında Isparta’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi’nden mezun oldu. 1972 yılında DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nde (Isparta) kont-
rol mühendisi olarak göreve başladı. 1974 yılından sonra kısa bir süre özel sektörde ça-
lıştı. 1975 yılında tekrar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Çeşitli kademeler-
de çalıştıktan sonra 1997 yılında bölge müdür yardımcısı görevindeyken emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Aydın Uçuk

1945 yılında Sivas’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde ve Karayolla-
rı 16. Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1975-1977 yılları arasında yabancı dil eğitimi 
ve mesleki eğitimle ilgili çalışmalar için Almanya’da kaldı. Türkiye’ye döndükten sonra 
kendi bürosunu açarak serbest mühendislik yapmaya başladı. Proje müellifliği, inşaat 
taahhüt işleri yanında, sosyal ve siyasal etkinliklerde görev alarak, belediye meclis üyeli-
ği, encümen üyeliği, imar komisyon başkanlığı ve belediye başkan vekilliği görevlerinde 
bulundu. 1987 yılında işyerini Alanya’ya nakletti. Halen Alanya’da çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Enis Uğrasızoğlu

1948 yılında Uşak’ta doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi İnşaat Mühendsiliği bölümünden mezun oldu. 1975 yılında DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1997 yılında emekli olana kadar aynı kurumda başmü-
hendis ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1997-2004 yılları arasında serbest 
müteahhitlik yaptı. 2004 yılından beri metro ve hızlı tren projelerinde kontrollük ve ko-
ordinatörlük görevlerini sürdürmektedir. Evlidir.

Halit Ultav

1941 yılında Samsun ili Terme ilçesinde doğdu. 1959 yılında İstanbul Yapı Enstitüsünden 
ve 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1971-1973 
yılları arasında aynı üniversitede yapı statiği konusunda yüksek lisans eğitimi gördü. 
Samsun’da on yıl proje mühendisliği, daha sonra Kuşadası ve Ankara’da şantiye ve şirket 
yöneticiliği yaptı. Halen kendi şirketinde yöneticilik yapmaktadır. 

Necmi Uluslu

1946 yılında Amasya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra serbest mühen-
dislik bürosu açarak proje ve fenni mesul mühendislik hizmetleri verdi. 1974 yılında 
İstanbul’da bir yapı kooperatifi inşaatında sorumlu mühendis olarak çalıştı. 1976-1983 
yılları arasında serbest mühendislik ve müteahhitlik işeri yaptı. 1988 yılına kadar inşa-
at malzemeleri ticareti yaptı. 1989 yılında bir holdinge bağlı inşaat grup başkanlığında 
proje ve fenni mesul mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında bu görevinden 
ayrılarak ortağı olduğu firmasını kurdu. Halen kendi firmasında serbest mühendis ve 
müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Hıdır Unat

1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Okulu Elazığ Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı’nda kontrol mü-
hendisi olarak meslek hayatına başladı. 1972-1978 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı 
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nde etüt proje baş-
mühendisi ve şube başmühendisi; 1978-1981 yılları arasında Turizm Bakanlığı’nda tek-
nik uzman; 1982-1985 yılları arasında Sanayi Bakanlığı’nda inşaat kontrol amiri; 1985-
1998 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı’nda kontrol başmühendisi ve bölge müdür 
yardımcısı görevlerinde bulundu. 1998 yılında Ulaştırma Bakanlığı’ndan bölge müdür 
yardımcısı görevindeyken emekli oldu. Emekli olduktan sonra özel sektörde pek çok 
projede görev aldı. Halen Gazipaşa Yat Limanı uygulama projelerinde çalışmalarını sür-
dürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Adnan Usta

1943 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1971 yılında Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1986 yılları arasında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde konut 
projeleri ve statik incelemelerini yaptı. 1993 yılına kadar yap-sat, taahhüt işlerini sürdür-
dü. Aynı yıl kendi firmasını kurdu ve bir çok resmi ve özel inşaat işleri yaptı. Son on yıl 
boyunca tünel kalıp sistem konutları inşa etti. Toplu Konut İdaresine 1000 konut işini 
tamamlayarak teslim etti. Halen özel bir şirkette teknik müdür olarak çalışmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Hakkı Ustaömer

1948 yılında Trabzon ili Arsin ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1972 yılında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde kontrol 
şefi olarak meslek hayatına başladı ve 1984 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1984-
1988 yılları arasında Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı olarak görev yap-
tı. 1988-1992 yılları arasında ise Erzincan Bayındırlık ve İskan Müdürü olarak çalıştı. Bu 
dönemde 1992 Erzincan depreminde büyük ölçüde yıkım ve hasar gören şehrin kısa 
sürede yeniden yapılanmasında önemli görevler üstlendi. Başarılı çalışmalarından do-
layı zamanın Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine terfi ettirildi. 1997 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Afyon-Dinar ve Çorum-
Amasya civarında meydana gelen depremlerde yeniden yapılanmanın planlanması, or-
ganizasyonu ve denetiminde üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirmesinden dolayı 
takdirname ile ödüllendirildi. 1977-1999 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Fen Kurulu Üyesi, 1999-2002 yılları arasında ise Yüksek Fen Kurulu Başkanı olarak hiz-
met verdi. Bu görevi sırasında gerek Yapı Denetim Kanunu ve gerekse Kamu İhale Ka-
nununun 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 dergide makaleleri 
yayımlandı. 2002 yılında Kamu İhale Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladı ve 2007 yı-
lında bu görevindeyken emekli oldu. Bir yıl TOBB Müteahhitlik Hizmetler Sektör Meclisi 
Danışmanı, iki yıl da Müteahhitler Birliği Teknik Danışmanı olarak çalıştı. 2009-2010 yıl-
ları arasında özel bir firmada teknik danışman ve genel müdür olarak görev yaptı. Halen 
Yapı Araştırma Derneği İktisadi İşletmesinin Yönetim Kurulu Başkanı ve İşletme Müdürü 
olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şadi Uyar

1949 yılında Samsun’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat-Mi-
marlık Fakültesi İnşaat bölümünden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Bir 
süre YSE’de proje mühendisi olarak çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1984 
yılına kadar serbest proje ve inşaat işleri yaptı. 1984-1987 yılları arasında Samsun Ala-
çam Belediye Başkanı olarak hizmet verdi. 1987-1991 yılları arasında Çay-Kur ve Devlet 
Malzeme Ofisinde danışma kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1991’den beri proje, 
kontrollük ve denetleme elemanı olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Şahin Ünal

1947 yılında Giresun ili Alucra ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendis-
lik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl İstanbul’da 
bir şirkettin statik hesap işlerinde çalışmaya başladı. Aynı şirkette bir süre daha şantiye 
mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1976 yılında Ordu’da kendi bürosunu açtı. Emek-
lidir ve halen kendi bürosunda proje ve kooperatif inşaatları kontrollüğü faaliyetlerini 
sürdürmektedir.
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İdris Üstebay

1943 yılında Kars’ta doğdu. 1971 yılında İDMMA Vatan Mühendislik Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Aynı yıl Kadıköy’de mühendislik bürosu açarak serbest çalışmaya başladı. 
1981 yılında bir anonim şirketin kuruculuğunu ve 1987 yılında da aile şirketi olan limi-
ted şirketinin kuruculuğunu yaptı. Her iki şirkette de inşaat ve taahhüt işleri yapmakta-
dır. 2000 yılında emekli oldu. Halen devlet taahhüt işleri ve özel işler yapan şirketlerine 
danışmanlık hizmeti vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdülkadir Verep

1946 yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Gümüşhane İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. İki yıl kontrol mühendisi, bir yıl da bayındır-
lık müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1975 yılından itibaren serbest çalışarak resmi ve 
özel taahhüt işleri yaptı. Halen Kastamonu’da taahhüt işlerine devam etmektedir. 

Ziya Yağcı

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1985 yılına kadar çeşitli illerde baraj, karayolu, fabrika, konut ve ofis inşaatları pro-
jelerinde şantiye şefi, teknik müdür ve proje müdürü olarak görev yaptı. 1985-1990 yıl-
ları arasında özel bir firmada teknik koordinatör ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 
Bu dönemde Mersin’de Türkiye’nin ilk yüksek yapısı olan Mertim Gökdeleni’nin proje, 
planlama ve uygulamasını yürüttü. 1990 yılında kendi firmasını kurdu. Lüks villa ve sa-
nayi tesisleri inşaatları yaptı. Halen bu faaliyetleri devam etmektedir. 1997-2000 yılların-
da İngilizce eğitim veren bir firmanın kurucu ortakları arasında yer aldı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Yılmaz Yalçın

1944 yılında Aydın’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. İller Bankası Su ve Kanalizasyon servisinde proje mühen-
disi olarak meslek hayatına başladı. Balıkesir, Manavgat ve Aydın’da çeşitli projelerde 
şantiye şefi olarak çalıştı. Daha sonra şirket ortağı olarak makinalı drenaj işleri yaptı. 
1984 yılında serbest mühendisliğe başladı. Günümüze kadar çeşitli resmi ve özel taah-
hüt işleri ile kooperatif işleri yaptı. 2001 yılında müteahhitliği bırakarak oğlu ile birlikte 
limited şirket kurdu. Halen Aydın’da ısıtma, soğutma işleri ve konuyla ilgili ürünlerin sa-
tışını yapmaktadır. 

Zeki Yalçınkaya

1949 yılında Bilecik ili Osmaneli ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuni-
yetinden sonra bir yıl serbest çalıştı. Bir süre Bilecik Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi olarak görev yaptıktan sonra serbest çalışmaya başladı. 2011 yılına kadar 
inşaat mühendisliği, inşaat müteahhitliği ve ayrıca kendi şirketinde inşaat malzeme 
üretimi ve sanayicilik işleri yaptı. 1983-1995 yılları arasında faal olarak siyasetle uğraştı. 

Yusuf Yanar

1949 yılında Malatya’da doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1972 yılında Gaziantep Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 1977 yılında bu kurumdan ayrılarak özel bir 
şirkette inşaat müdürlüğü ve şantiye şefliği görevlerinde bulundu. 1986 yılında kendi 
firmasını kurarak özel ve resmi iş müteahhitliği yaptı. 2008 yılından beri yapı denetim 
görevi yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Savaş Yarkın

1950 yılında Isparta’da doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu İnşaat Mühendsiliği Böşümü’nden mezun oldu. 1976 yılında AİTİA İşlet-
me Yönetimi Enstitüsü Üretim Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1982 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1971 yılında kısa bir süre DSİ 
Genel Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra ADMMA İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde asis-
tan olarak göreve başladı. 1975 yılından kamu hizmetinden emekli olduğu 1993 yılına 
kadar, DSİ’de mühendis, başmühendis, Ankara bölge müdür yardımcısı, Kıbrıs projeleri 
grup amiri ve İzmir bölge müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılı Temmuz ayına kadar 
özel şirketlerde sırası ile proje koordinatörü, şirket müdürü, enerji grubu kurucusu, grup 
başkanı ve genel müdür olarak görev yaptı. 2006’dan beri DSİ Vakfı kuruluşu olan bir 
şirkette müdürlük görevini yürütmektedir. Ayrıca iki şirketin kurucu ve ortaklarındandır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Adil Yavuz

1949 yılında Midyat’ta doğdu. 1971 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühen-
disi olarak meslek hayatına başladı. 1985 yılına kadar askerlik dönemi hariç aynı ku-
rumda bayındırlık müdürlüğü görevini vekâleten yürüttü. Aynı yıl Şanlıurfa Bayındırlık 
Müdürlüğü’ne tayin edildi. 1986 yılında buradan ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Çe-
şitli tarihlerde okul, lojman, spor salonu gibi çeşitli projeler yaptı. 2004-2005 yılları ara-
sında özel bir şirkette proje müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında taşeron olarak Alpaslan 
1 Barajı, Beton, Kalıp ve Betonarme Demiri işçiliği işini aldı ve yıl sonunda işi noksansız 
olarak teslim etti. Halen kesin hesap üzerine çalışmaktadır.

İsmail Yavuz

1950 yılında Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 1973 yılına kadar Karayolları 5. 
Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1974-1998 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında bir-
çok firmada saha mühendisi, şantiye şefi, müteahhit vekili, teknik müdür, inşaat sorum-
lusu ve teknik uygulama sorumlusu olarak görev yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumundan 
emekli oldu. 

İrfan Yazgan

1947 yılında Borçka’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1982 yılına kadar özel bir firma bünyesinde Tunceli, Malat-
ya ve Sakarya’daki okul inşaatlarında, 1982-1989 yılları arasında Adana ve İstanbul’daki 
PTT santral binaları inşaatlarında, 1989-2007 yılları arasında ise İstanbul’daki konut in-
şaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra Kadıköy’de bir yapı denetim 
şirketinde yapı denetçiliği görevine başladı. Halen aynı firmada yapı denetim görevini 
sürdürmektedir. 

Atila Yazıcı

1941 yılında Rize ili Çayeli ilçesinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra başladığı mesleki çalış-
malarına halen İstanbul’da devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Yazıcı

1945 yılında Çaykara’da doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1971-1994 yılları arasında Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, kontrol şefi, yapım baş mühendisi ve teknik şef ola-
rak görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında Trabzon Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü ve 
Belediye Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi. 2003 yılına kadar Rize’de özel bir firma-
da yapım kontrol başmühendisi olarak çalıştı. 2003-2008 yılları arasında Karadeniz sahil 
yolu inşaatında teşkilat başkanı olarak görev yaptı. Meslek hayatı boyunca deniz tahri-
batları ve tahkim inşaatlarında, yol alt yapı ve üst yapı işlerinde, köprü, tünel inşaatla-
rında, tünel aydınlatma, havalandırma ve haberleşme işlerinin yapım ve kontrollerinde, 
yağmur suyu drenaj ve pis su isale hattı inşaatlarında fiilen görev aldı. Halen bir yapı 
denetim firmasında kontrol mühendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Fatma Ülker Yetgin

1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1973 yılında aynı üniversitenin Kıyı Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansı-
nı tamamladı. Aynı yıl DSİ Genel Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1974 yılın-
da İngiltere’de Cardiff Üniversitesi’nde konteyner limanları konulu sertifikalı eğitim 
aldı. 1973-1976 yılları arasında Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü’nde Araştırma Fen Heyeti Müdürü, 1976-2007 yılları arasında DLH Genel 
Müdürlüğü’nde Liman Proje Müdürü, 2007-2010 yılları arasında ise aynı kurumda Liman 
Etüd Proje dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında emekli oldu. 2001 yılında 
Bilkent Üniversitesi’nde 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 İşbirliği Modeli, uluslararası ticaret 
ve trans Avrupa taşımacılık hatlarına Türkiye’nin entegrasyonu, kıyı alanlarının planlan-
ması, kıyı ve liman yapıları, demiryolları, hava meydanları inşaatları deprem teknik yö-
netmeliği hazırlanması konularında özel çalışmaları bulunmaktadır.

Doğan Yılancıoğlu

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Üç yıllık ticaret 
hayatından sonra kendi adına bir firma kurdu ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde konut 
inşaatları yaptı. 1995 yılında bir holdingin yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Halen 
bu görevde çalışmalarına devam etmektedir. 

Hüseyin Yılmaz

1940 yılında Artvin’de doğdu. 1971 yılında Ankara DMMA’dan mezun oldu. 1972-1976 
yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1976 yılında kamu görevinden istifa ederek özel sektörde ça-
lışmaya başladı. 1996 yılında emekli olana kadar yurtiçi ve yurtdışında çeşitli firmalarda 
şantiye şefi olarak görev yaptı. 2000-2001 yılları arasında Düzce’deki deprem konutları 
inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim şirketinde denetçi mü-
hendis olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

İnci Yılmaz

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla İmar ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Ba-
kanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Özelleştirme 
Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan emekli oldu. Halen 
Ankara’da yaşamakta olup bir çocuk annesidir.
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Mehmet Yılmaz

1948 yılında Giresun’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakülte-
sinden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra YSE Genel Müdürlüğü’nde meslek hayatına 
başladı. Teşkilatın çeşitli birimlerinde teknik personel ve idareci olarak görev yaptı. 1980 
askeri darbesinden sonra görevine son verildi. 1982-1985 yılları arasında yol şantiyele-
rinde şantiye şefliği, 1985-1992 yılları arasında ise Batıkent Projesi’ndeki çeşitli koope-
ratif inşaatlarında şantiye şefliği görevlerini sürdürdü. 1992 yılında mahkeme kararı ile 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı’nda mühendis kadrosuyla tekrar 
memuriyete başladı. 1997-2002 yılları arasında Köy Hizmetleri Ankara İl Müdürlüğü gö-
revinde bulundu ve 2004 yılında aynı kurumdan emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şerif Yılmaz

1949 yılında İzmir ili Buca ilçesinde doğdu. 1971 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik 
Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. 1973 yılına kadar Menemen Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü görevini yürüttü. 1974 yılından 2005 yılına kadar serbest çalışmalarını 
Menemen’de sürdürdü. 2005 yılında sağlık sorunları nedeni ile işlerine son verdi.

İbrahim Yoğurtçu

1948 yılında Tokat’ta doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1974 yılına kadar yol kürsüsü asistanlığı görevini sürdür-
dü. 1975-1985 yılları arasında İzmir’de özel bir firmada inşaat montaj başmühendisi, 
1985-2001 yılları arasında yine özel bir firmada genel müdür olarak görev yaptı. 2001 
yılından 2005 yılına kadar serbest çalıştıktan sonra özel bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
ve genel koordinatörü olarak işe başladı ve halen aynı görevde mesleğine devam et-
mektedir. 

Cahit Yönt

1946 yılında Çanakkale’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimar-
lık Akademisi Işık Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Hakkari Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1974 yılında Edirne Bayındırlık Müdürlüğünde çalış-
maya devam etti ve aynı kurumda Bayındırlık Müdürü olarak 1980 yılına kadar görev 
yaptı. 1980-2000 yılları arasında Kapıkule Gümrük Tesisleri inşaatlarında şantiye şefi 
olarak çalıştı. Halen Edirne’de serbest mühendis olarak mesleki çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Mehmet Yücel

1950 yılında Konya’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi İnşaat Mühendsiliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Karayolları 3. Bölge 
Müdürlüğü’nde şantiye şef yardımcısı olarak göreve başladı ve 1974’te yine şantiye şef-
liğine 1976 yılında ise yol yapım başmühendisliğine yükseldi. 1977 yılı sonunda İl İmar 
Müdürlüğü’ne müdür vekili olarak tayin oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. Daha sonra 
kamudaki görevinden ayrılarak 16 yıl süreyle serbest mühendis olarak çalıştı. 1994 yılın-
da özel bir şirkette teknik müdür olarak göreve başladı. 1997 yılında emekliye ayrıldık-
tan sonra da aynı şirkette görevini sürdürdü. 2003-2008 yılları arasında ortağı olduğu 
firmada teknik müdür olarak çalıştı. 2009 yılında bir süre Denizli’deki bir yapı denetim 
şirketinde proje ve uygulama denetçisi olarak görev yaptı. Halen, 2010 yılında Konya’da 
kurmuş olduğu yapı denetim şirketinde şirket ortağı ve denetçi olarak çalışmalarına de-
vam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mehmet Yüksel

1943 yılında Trabzon ili Of ilçesinde doğdu. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli ta-
ahhüt işleri yaptı. Halen ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Attila Zağpus

1948 yılında Sapanca’da doğdu. 1971 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulundan mezun oldu. 1973 yılına kadar Tariş Genel 
Müdürlüğü İnşaat Müşavirliği’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1974’te Menemen 
Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görevine başladı ve 1976 yılında bu görevinden 
ayrılarak kurucu ortağı olduğu firmada proje, kontrollük ve taahhüt işleri yaptı. 1978 
yılında kendi teknik ofisini kurarak 2000 yılına kadar proje işleri yaptı ve serbest mesleki 
faaliyetini sürdürdü. 2000 yılında 24 ortakla beraber bir yapı denetim şirketi kurdu ve 
2010 yılına kadar bu şirkette proje denetçisi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak 
çalıştı. 2010 yılında yapı denetim şirketindeki ortaklığından ve tüm görevlerinden istifa 
etti. Halen, 2011 yılında Manisa’da kurucu ortağı olduğu yapı denetim firmasında yö-
netim kurulu başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2003’de İMO İzmir 
Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı, 2004’de ise İMO Yapı Denetim Kurulu Üyesi 
olarak hizmet verdi. 41. Dönemde İzmir Şubesi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak gö-
rev yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Yapı Denetim Çalıştay ve 
Sempozyumlarına katıldı ve halen Yapı Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak 
görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Tuncer Zengin

1946 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakül-
tesinden mezun oldu. Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 
1974-1978 yılları arasında İller Bankası 17. Bölge Müdürlüğü’nde başmühendis ve bölge 
müdür yardımcısı görevlerinde bulundu. Bu dönemde İstanbul ve İzmit Kanalizasyon 
Projeleri ve Deniz Deşarjları Master Plan çalışmalarını yönetti. 1976 yılında Dünya Ban-
kası Ekonomik Gelişmeler Enstitüsü’nde eğitim görerek proje yöneticiliği diploması aldı. 
1978-1990 yılları arasında çeşitli firmalarda yurtdışı ihaleler şefi, yönetim kurulu üyesi, 
proje müdürü, teknik müdür ve genel koordinatör olarak görev yaptı. 1990-2003 yılları 
arasında kurmuş olduğu kendi firmasında yönetim kurulu başkanı olarak hizmet ver-
di. 2003-2010 yılları arasında da yurtiçi ve yurtdışında proje müdürlükleri yaptı. Ayrıca 
1998-2000 yılları arasında BJK’de tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.


