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Fehmi Akbal

1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1976 yılları arasında Kağıthane belediye Başkanlığı Yol 
ve Asfalt Kontrol Amirliği yaptı. 1976-1984 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkanlı-
ğı Fen İşleri Müdürlüğü’nde;1984-1988 yılları arasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı Fen 
İşleri Müdürlüğü’nde; 1988-2008 yılları arasında ise Şişli Belediye Başkanlığı Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 

İ. Hakkı Akbaş

1947 yılında Burdur’da doğdu. 1970 yılında İDMMA Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Burdur ve Antalya’da proje ve taahhüt işleri yaptı. 2000 
yılında emekli oldu. Halen İMO Antalya Şubesi’nde Kültür ve Sanat Komisyonu’nda ça-
lışmalar yürütmektedir. İki kız çocuğu babasıdır.

Sedat Necmettin Akbayrak

1947 yılında Rize Güneyce’de doğdu. 1970 yılında Işık Teknik Yüksek Okulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduğu tarihten bu yana çok sayıda konut, 
iş merkezi, limanın inşaat yapımına imza attı. Sosyal Demokrat Parti’nin (SODEP) kurucu 
üyeliğini yaptı ve 10 yıl yönetici olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Vedat Akçam

1948 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Halen serbest inşaat mühendisliği yapmaktadır. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını 

Dolduran Üyelerimiz
(1970-2010)
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Sunay Akçaoğlu

1945 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Işık Mühendislik Okulu’ndan mezun oldu. 
1973 yılında DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde pro-
je mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1976 yılında Limanlar İnşaatı Tekirdağ Kontrol 
Başmühendisliği’nde ve 1978 yılında İzmir Limanı İkmal inşaatında kontrol mühendi-
si olarak çalıştı. 1988 yılında DLH İnşaatı İstanbul 4. Bölge Müdürlüğü’ne Haydarpaşa 
Kontrol başmühendisi olarak atandı. Bunun yanında bölge müdürlüğü denetiminde ya-
pılan Pendik Tersanesi Kuru Havuz İnşaatı’nın kontrollük görevini yürüttü. 1989 yılında 
DLH İnşaatı 6. Bölge Müdürlüğü Çeşme Kontrol Başmühendisliği’ne atandı. Çeşme Yat 
Limanı’nın tamamlanmasından sonra 1998 yılında emekli oldu.

Mümtaz Akı

1970 yılında inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1971 yılında Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu’nun Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi olarak göreve 
başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra aynı kurumda çalışmaya başladı. 1986 
yılında Şantiye Baş Mühendisliği’ne, 1997 yılında Genel Müdürlük İnşaat ve Emlak Daire 
Başkanlığı’nda Proje ve Keşif İhale Şube Müdürlüğü’ne terfi etti. 2010 yılında emekliye 
ayrıldı.

M. Bülent Akın

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1970-1973 yılları arasında Ankara Belediyesi’nde 
Fen İşleri Müdürlüğü’nde çeşitli projelerde kontrol mühendisliği yaptı. Aynı yıllar ara-
sında Ankara Opera Üst Geçit Projesi’nde kontrol amirliği yaptı. 1973-1988 yılları arasın-
da çeşitli şirketlerde başmühendis, şantiye şefi, proje müdürü ve teknik müdür olarak 
görev aldı. 1988-2004 yılları arasında farklı inşaat firmalarında genel müdür, yönetim 
kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. Halen 
proje müdürü olarak çalışmaktadır. 

İlker Akıncı

1946 yılında Antakya’da doğdu. 1970 yılında Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Bir yıl Gaziantep Belediyesi Su İşleri Müdürü olarak çalıştıktan 
sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1974-2004 yılları arasında Antakya’da ve Adana’da 
kendi inşaat firmasında projecilik, yap-sat mühendisliği ve müteahhitlik yaptı. 2004 yı-
lından sonra emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zafer Akkaya

1947 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılında aynı okulda yüksek lisansını 
tamamladı. 35 yıl kamuda ve özel sektörde çalıştıktan sonra 2005 yılında emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Avni Aksoy

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1971 yılında yüksek lisans programını bitirdi. Askerlik döne-
mi hariç 1971-1981 yılları arasında kamuda çalıştı. 1981 yılından bu yana özel şirketler-
de mesleki hayatına devam etmektedir.
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Hasan Fehmi Albayrak

1949 yılında Rize İkizdere’de doğdu. 1970 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılında Ankara Belediyesi Yapı İşleri Reisliği’nde çalıştı. 
1978 yılında Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
yüksek inşaat mühendisi unvanını aldı. 1976 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Nu-
rol Ayaş Tünel inşaatında şantiye şefi olarak çalıştı. DSİ’de laboratuar mühendisliği yap-
tı. Beton konusunda iki kitap ve çok sayıda deneysel ve teknik çalışmasını yayımladı. 
Türk Standartları Enstitüsü’nde raportör olarak bazı standartların yazılmasında görev 
aldı. DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda uzman 
mühendis olarak çalıştı. 1989 yılında kamudaki görevinden ayrılarak 1994 yılına kadar 
Antalya’da bazı beton firmalarında çeşitli kademelerde mesleki çalışmalarını sürdürdü. 
1994-2004 yılları arasında kendi firmasında çalıştı. 2004 yılında emekliye ayrıldı. Müzikle 
ilgileniyor ve ney çalıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fikret T. Alpaslan

1947 yılında Yozgat’ta doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Kıyı Hidroliği 
Bölümü’nde master eğitimini tamamladı. 1968-2008 yılları arasında çeşitli şirketlerde 
kontrol mühendisi, statiker, saha kontrol mühendisliği, proje mühendisi, proje kontrol 
amiri ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hüsamettin Alper

1970 yılında Robert Kolej’den İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans dere-
cesini Boğaziçi Üniversitesinde, doktorasını ABD, University of Virginia’da yaptı. Daha 
çok yapı statiği, yapı dinamiği ve deprem konularıyla ilgilendi. 1976-1983 yılları arası 
Boğaziçi Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1983 yılında Deprem Mühen-
disliği konusunda Doçent oldu. 1983-1989 yılları arasında Ürdün’de Yarmouk University 
ve Jordan University of Science and Technology’de öğretim üyesi olarak çalıştı. Son 16 
senedir İstanbul’da bir mühendislik ve müşavirlik şirketinde mesleki çalışmalarını sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Melike (Ferhatoğlu) Altan 

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Mekanik ve Genel 
Mukavemet Kürsüsü’nde yardımcı asistan olarak göreve başladı. 1980 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi Betonarme ve Yüksek Mukavemet Dalında Doktora, 1983 yılında İTÜ inşaat 
Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 1987 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı 
Anabilim Dalı’nda doçent, 1995 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda pro-
fesör unvanını aldı. 2004 yılından itibaren dört yıl süreyle rektör danışmanı, 2006-2010 
yılları arasında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Türkiye’de yaşanan 
depremlerden sonra hasar tespit çalışmalarına katıldı. Birçok kamu ve özel binanın güç-
lendirme projelerini hazırladı. İMO’da meslekiçi eğitim seminerleri vermektedir. Evli e 
iki çocuk annesidir. 

Prof. Dr. Orhan Altan

1946 yılında Niğde’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Tapografya ve Jeodezi Kürsüsü’nde asistan oldu. 
1974 yılında Fotogrametri dalında doktorasını tamamladıktan sonra askerlik hizmetini 
tamamladı. 1977-1979 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi’nde TÜBİTAK ve Alexander 
Von Humboldt Araştırma Bursları ile Mühendislik Fotogrametrisi konusunda araştırma 
yaptı. 1979 yılında doçent, 1988 yılında ise profesör unvanını aldı. 1990-2009 yılları 
arasında Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1991-1994 yılları arasında iki kez 



TMH - 463-464 - 2010/5-6 19

İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1994-1997 yılları arasında İnşa-
at Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 
İMO ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye Jeodezi ve Jeofizik Birliği, Türkiye 
Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, Zemin ve Temel İnşaatı Ulusal Komitesi 
üyesi. 

İnternational Association of Geodesy (İAG)’nin, Meaturements Systmes and GIS fort te 
Acquisition, Documentation and Analysis of Earthquake Damages Çalışma Grubu Baş-
kanı ve Jeodezinin İnşaat Mühendisliğine Uygulaması Komisyonu Davetli Üyesi, Avrupa 
Deneysel Fotogrametri Araştırma Birliği (OEEPE)nin, Şpatial Data Quaity Management 
Çalışma Grubu Başkanı, Federation İnternational des Geometres’in “Kinematic and İn-
tegrated Positioning” Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Bavyera Bilimler Akademisi Al-
man Jeodezi Komisyonu Muhabir Üyesi, Alman ve Amerikan “Fotogrametri ve Uzaktan 
Algılama Birliği” üyeliklerinde bulundu. 

Türkiye’de gerçekleştirilen çeşitli sempozyum ve kongrelerin direktörlüğünü yürüttü. 
Halen Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği’nin bakanlığı görevini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kemal Altan Altınoklu

1970 yılında İstanbul Özel Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
1970-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1972 yılından 1996 yılına kadar 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde inşa-
at mühendisi olarak çalıştı. Halen serbest ticaret yapmaktadır. 

Mehmet Altun

Bilecik’te doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinden 1974 yılına kadar çeşitli şantiyelerde şantiye mühendisi ve proje 
sorumlusu olarak çalıştı. 1974 yılında kendi proje ve müşavirlik şirketini kurdu. Halen 
Konya’da mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ö. İlker Ardanuç

1947 yılında Tokat’ta doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1973 yılında aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. 1970-1973 yılları arasında 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1973-1985 yılları arasında askerlik dönemi 
hariç Karabük Demir-Çelik İşletmeleri’nde Proje Konstrüksiyon Müdürlüğü’nde mes-
leki hayatına devam etti. 1985-1987 yılları arasında Sivas Demir-Çelik Tesisleri Yapım 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1987’den 1992 yılına kadar çeşitli şirketlerde proje müdürü ve 
proje müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1992-2000 yılları arasında ortağı olduğu şirketi 
kurdu ve çeşitli projeler yürüttü. 2000 yılından bu yana farklı şirketlerde proje müdürü, 
proje bölüm yöneticisi, teknik ofis yöneticisi olarak meslek yaşamına devam etmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mete Arel

30 Ağustos 1940 yılında Ankara’da doğdu. 1967 yılında Almanya Karlsruhe Teknik 
Üniversitesi’nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1967-1970 yılları ara-
sında Almanya’da statik mühendisi olarak çalıştı. 1971-1974 yılları arasında Almanya’da 
statik bürosu şefliği yaptı. 1974-1975 yıllarında Cezayir’de proje yöneticisi olarak çalıştı. 
1975-2000 yılları arasında Fas’ta ortağı olduğu proje bürosunda teknik müdürlük; 2003-
2010 yılları arasında Türkiye’de yapı denetim şirketinde proje mühendisliği yaptı. 
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Halil Arslan

1944 yılında Kilis’te doğdu. 1970 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1970 yılında Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye şefi olarak mesle-
ğine başladı. 1971 yılında Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne şantiye şefi olarak 
atandı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1973-1975 yılları arasında DSİ 5. Böl-
ge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1975-1980 tarihleri arasında müteahhit ve mühendis olarak 
çeşitli taahhüt işleri yaptı. 1980-2004 yılları arasında yeniden DSİ’de çalışmaya başladı. 
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta DSİ’de şube müdür vekilliği, başmühendislik ve şube 
müdürlüğü görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Avni Artuğal

1948 yılında Samsun’da doğdu.1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve kontrol amiri 
olarak mesleğe başladı.  1972-1974 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1974-
1980 yılları arasında Yalova’da kontrol mühendisliği ve inşaat şefliği yaptı. 1981-1983 
yılları arasında İstanbul’da mesleğini sürdürdü. 1983’ten 1987 yılına kadar kendi inşaat 
firmasında mesleki çalışmalarını sürdürdü. 1987-2010 yılları arasında yurtiçinde ve yurt-
dışında proje koordinatörlüğü, şantiye şefliği, inşaat kontrol hizmetleri, projelendirme 
ve hak ediş işleri yaptı. 1971-2010 yılları arasında aynı zamanda İstanbul Adliyeleri’nde 
bilirkişilik yaptı. 2002 yılından bu yana özellikle Türk Sanat Müziği’yle ilgili koro ve solo 
çalışmaları yürütüyor. Amatör olarak piyano, akordeon ve kanun çalıyor. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Baran Asena

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1972 yılında aynı üni-
versitede ve bölümde yüksek lisansını tamamladı. 1970-1973 yılları arasında Ankara 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde müdür vekili olarak çalışmaya başladı. 1973-1974 
yıllarında çeşitli taahhüt işleri yaptı. 1974-1976 yılları arasında Diyarbakır ve Batman’da 
şantiye şefliği yaptı. 1977-2007 yılları arasında kurucu ortağı olduğu şirketlerde yurtiçi 
ve yurtdışında proje taahhüt ve yapım işleri ile müşavirlik ve yöneticilik hizmetleri yü-
rüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yakup Aslanbay

1945 yılına Trabzon’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden İnşaat 
Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. İzmir karayolları bölgesinde geçit ve köprüler 
şantiye şefi olarak işe başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul’da kur-
duğu inşaat firmasında proje ve müteahhitlik hizmeti verdi. Halen mesleki çalışmalarına 
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Erol Atagün

1976 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
1970-1974 yılları arasında proje mühendisi olarak çalıştı. 1974-1980 yılları arasında 
şantiye şefi olarak mesleğini sürdürdü. 1980-1982 yılları arasında Libya’da proje müdür-
lüğü; 1982-1997 yılları arasında şantiye şefliği; 1997-2009 yılları arasında kendi inşaat 
firmasında taahhüt işleri yaptı. Halen şantiye şefi olarak mesleki çalışmalarına devam 
ediyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Ahmet Hamdi Ataoğlu

1970 yılında Robert Koleji’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek li-
sans ve doktorasını kabuk yapılar ve matematiksel optimizasyon üzerine Londra 
Üniversitesi’nde yaptı. 1971 yılında Londra’da katıldığı uluslararası bir müşavir mühen-
dislik şirketinde mütevelli heyet üyeliği dahil, çeşitli yönetim kurullarında görev yaptı ve 
halen yapmaktadır. Risk yönetimi, deprem mühendisliği, proje yönetimi, ulaşım sektörü 
ilgilendiği konular arasındadır. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve 
Türkiye Deprem Vakfı mütevellilerindendir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Sami Ataoğlu

1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1974 yılında aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. 1970-1972 yılları arasında Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü’nde proje grup mühendisliği ve fen heyeti müdürlüğü yaptı. 
1972-1981 yılları arasında özel bir inşaat firmasında çalıştı. 1981 yılından emekliye ayrıl-
dığı 2005 yılına kadar kendi inşaat firmasında mesleki çalışmalarına devam etti. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Bedia Ayfer (Yüksel) Ataoğlu

1947 yılında Sivas’ta doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1974 yılında ODTÜ’de yüksek lisansını tamamladı. 1970-1973 yılları arasında Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü’nde proje grup mühendisliği ve fen heyeti müdürlüğü yaptı. 
1973-2002 yılları arasında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yap-
tı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Ali Deniz Atay

1944 yılında Aydın’da doğdu. 1970 yılında İzmir’de İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bi-
tirdikten sonra askerlik hizmetini tamamladı. Halen Aydın’da mesleğini sürdürüyor. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Tarcan Atay

1946 yılında Afyon’da doğdu. 1970 yılında İzmir Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik 
Yüksek Okulu’nu tamamladı. 1979 yılında İzmir Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
Çevre Yüksek Mühendisliği derecesini aldı. Amerika’da Persons Brinckerhoff Consulting 
Engineering’da bir yıl süreli otoyol proje yapımı eğitimi aldı. 1964-1971 yılları arasında 
TCDD 3. İşletme Müdürlüğü’nde çeşitli demiryolu, bina ve köprü inşaatlarında şantiye 
şefliği ve kontrol mühendisliği yaptı. 1971-1973 döneminde askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1973 yılında Afyon’da demiryolu inşaatı şantiye şefliği yaptı. 1973-1975 yılları ara-
sında Ege Üniversitesi’nde Su Getirme ve Kanalizasyon Bölümünde asistan olarak çalıştı. 
1975-1990 yılları arasında İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde proje mühendis-
liği, şantiye şefliği, kamulaştırma başmühendisliği etüt proje başmühendisliği yaptı. 
Ayrıca Ege Üniversitesi’nde yarı zamanlı asistanlık yaptı. 1990’dan 1994 yılına kadar 
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nde (Kayseri) Etüt Proje Baş Mühendisliği ve Bölge Mü-
dür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1994 -1999 yılları arasında Karayolları 1.Bölge 
Müdürlüğü’nde ( İstanbul ) Bölge Müdür Yardımcılığı yaptı. 1999 tarihinde emekli oldu. 
1999-2003 yılları arasında özel bir firmada teknik müdür ve proje müdürü olarak çalıştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şahin Atılgan

1948 yılında Malatya’da doğdu. 1970 yılında Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Malatya, Mersin, Ankara ve İzmir’de resmi taahhüt işleri, şan-
tiye şeflikleri, kooperatif inşaatları, proje müdürlükleri yaptı. Müzikle uğraşıyor, enstrü-
man olarak bağlama çalıyor. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Gülhasan Atlı

1942 yılında Tunceli’de doğdu 1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1973 yılına kadar bir taahhüt firmasında şantiye şefi ola-
rak çalıştı. 1974-1975 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1975 yılında Ankara’da 
kendi inşaat firmasını kurdu ve resmi taahhüt işlerine başladı. Halen mesleki çalışmala-
rını sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hamdi Aydoğan

1947 yılında Malatya’da doğdu. 1970 yılında İstanbul DMMA’dan mezun oldu. 1970-
1972 yılları arasında Erzurum Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi ola-
rak çalıştı. 1972-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1974-1977 yılları arasın-
da Bayındırlık Bakanlığı Elazığ Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği 
ve kontrol amirliği yaptı. Kamu görevinden ayrıldığı 1977 yılından bu yana şantiye şefi, 
müteahhit, inşaat koordinatörü ve yapı denetçisi olarak mesleki yaşamını sürdürdü.  

İhsan Ayrancıoğlu

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Eğitim sürecince çeşitli mühendislik bürolarında çalıştı 
ve Almanya’da staj yaptı. Kamuda ve özel sektörde çok sayıda projenin yükleniciliğini 
yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Nurat Ayter

1947 yılında Çatalca’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden, 1973 yılında ise Yüksek Lisans programından mezun oldu. 
1973-1976 yılları arasında İskenderun Demir Çelik tevsii inşaatında şantiye mühendisi, 
1976-1983 yılları arasında Suudi Arabistan’da kontrol mühendisi ve teknik müdür ola-
rak çalıştı. 1983-1990 yılları arasında çeşitli firmalarda idari görevlerde bulundu. 1990 
yılından bu yana yapı maliyeti ve ihale dosyaları konularında danışmanlık yapmaktadır. 

Yılmaz Bahadır

1933 yılında Sinop’ta doğdu. 1970 yılında Kadıköy Mühendislik Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. 1955 yılından itibaren inşaat sektöründe çeşitli çalışmalar yü-
rüttü. 1970 yılından sonra kurduğu inşaat şirketlerinde yurtiçi ve yurtdışında inşaat işleri 
yaptı. Halen inşaat firmasında danışmanlık yapmaktadır.

Ali Bahar

1945 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972-1995 yılları arasında DSİ’de kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında 
emekli oldu. Halen şantiye şefliği yapmaktadır.
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Mehmet Bakiler

1949 yılında Lüleburgaz’da doğdu. 1970 yılında Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Özel sektörde şantiye şefliği, genel müdür yardımcılığı, 
yurtiçinde ve yurtdışında genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevlerinde bulun-
du. Halen mesleki çalışmalarına devam ediyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Bayraktar

1947 yılında Trabzon’da doğdu. 1970 yılında İDMMA’dan mezun oldu. 1981 yılına kadar 
şantiye şefliği yaptı. 1981 yılından sonra kendi inşaat şirketini kurdu ve müteahhitlik 
işleri yürüttü. 2000 yılında emekli oldu.

Aydın Bayrı 

1946’da Bartın’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1970-1975 yılları arasında özel 
bir şirkette mühendis olarak çalışmaya başladı. 1975 yılında kendi inşaat şirketini kur-
du.1984 yılına kadar endüstriyel proje ve taahhüt işleri yaptı. 1984 yılında kurduğu şir-
kette halen telekomünikasyon ile bilişim altyapı kurulumu ve işletmesi yapmaktadır.

Emin Berke

1945 yılında Ordu’da doğdu. 1970 yılında YDMMA Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Ordu’da 1970-1975 yılları arasında serbest proje mühendisliği, 1975-1980 
yılları arasında taahhüt işleri ve 1980-1992 yılları arasında yap-sat işleri yaptı. 1992 yı-
lından sonra Ankara’da çeşitli firmalarda teknik ve idari görevlerde bulundu. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Mehmet Fuat Bilen

1947 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kısa bir süre Sivas’ta Sosyal Sigor-
talar Kurumu Genel Müdürlüğü Statik Bürosu’nda çalıştı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra 1973 yılında Ankara’da özel bir firmada proje mühendisi olarak çalışmaya 
başladı. 1976-1979 yılları arasında firmanın bir işi nedeniyle Danimarka’da proje mü-
hendisliği yaptı. 1979-1985 yılları arasında bir süre serbest çalıştıktan sona özel bir şir-
kette mesleğini sürdürmeye devam etti. 1985 yılında kurduğu inşaat firmasında proje 
mühendisliği ve yöneticilik yaptı. Halen İstanbul’da yaşıyor.

Ahmet Tevfik Bilgiç

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1970-1972 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Van 13. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1972-1974 dönem-
de askerlik hizmetini tamamladı. 1974-1976 yılları arasında şantiye şefliği yaptı. 1976 
yılından sonra kendi inşaat firmalarında çalıştı. İMO’nun yanı sıra Ankara Sanayi Odası, 
Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği ve İNTES’e üyeliği bulunuyor. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Erdal Bingöl

1948 yılında Hatay’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. 1974 yılında ODTÜ’de yüksek lisansını tamamladı. 1970-1976 yılları arasında 
DSİ’de proje mühendisliği, 1976-1979 yılları arasında özel bir şirkette şantiye şefliği yap-
tı. 1979’dan 1986 yılına kadar Turizm Bankası Genel Müdürlüğü Antalya Yatırımları Grup 
Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1986-1992 yılları arasında özel bir firmada şantiye 
planlama, organizasyon müdürlüğü ve proje müdürlüğü yaptı. 1992-2004 yılları ara-
sında kendi firmasında çalışmalarını sürdürdü. 2004’ten 2009’a kadar farklı firmalarda 
teknik grup başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ve proje koordinatörlüğü yaptı. İMO 
Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, İMO’ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yöne-
tim Kurulu II. Başkanlığı, TMMOB’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. TMH Yayın Koordina-
törlüğü görevini yürütüyordu.

Bakır Mazlum Birecikli

1948 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1970-1971 yıllarında Diyarbakır’da şantiye şefi 
olarak çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1973-1994 yılları arasında mü-
hendislik ve müteahhitlik işleri yaptı. 1994-1995 yıllarında Dünya Bankası bursuyla 
İngiltere’de Sheffield Hallam University bünyesinde inşaat mühendisliği meslekiçi kurs-
larına katıldı. 15 yıl süreyle Dicle Üniversitesi Batman Meslek Yüksek Okulu İnşaat Prog-
ramı Koordinatörlüğü’nü üstlendi. Halen İnşaat Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi 
olarak Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Program Koordinatör-
lüğü yapmaktadır. Şantiye Tekniği, Şantiyede İş Güvenliği ile Toprak İşleri ve İş Makine-
leri adlı kitapları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Mesut Boyacıoğlu

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinden sonra çeşitli firmalarda mesleki faaliyetlerini yürüttü. Halen mes-
leki çalışmalarına devam ediyor.

Mehmet Dursun Boyacıoğlu

1947 yılında Erzincan’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. Bir inşaat firmasında iki yıl statiker olarak çalıştı. Daha son-
ra kendine ait mühendislik firmasında mesleki çalışmalarını sürdürdü. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Şükrü Taner Bulut

1943 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Işık Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Almanya’nın Ruhr Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği master progra-
mını tamamladı. Bir süre Almanya’nın Mainhaim kentinde inşaat mühendisi olarak 
çalıştı. 1974 yılında İstanbul’da kendi bürosunu açtı. 1981’den 1983 yılına kadar Suudi 
Arabistan’da bir inşaat şirketinde şantiye şefi olarak çalıştı. 1983-1995 yılları arasında 
tekrar İstanbul’da kendi firmasında çalıştı. Daha sonra yapı denetim firmalarında dene-
tim mühendisliği yaptı. Evli iki çocuk babasıdır.
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Yusuf Bülbül

1946 yılında Karaman’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1971 yılında aynı okulda yüksek lisans eğitimine devam 
etti. 1972-1977 yılları arasında Avcılar Belediyesi’nde İmar İşleri Şefliği görevini yaptı. 
1981-1982 yıllarında Libya’da şantiye şefi olarak çalıştı. Daha sonra emeklilik dönemine 
kadar serbest olarak mesleki çalışmalarına devam etti.

Dursun Büyük

1944 yılında Rize’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1971 yılında İTÜ’de yüksek lisans eğitimini sürdürdü. Bir yıl Samsun YSE Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1974 yılından bu yana 
İstanbul’da mühendislik ve mimarlık çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet İrfan Canan

1943 yılında Bursa’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Van’da Bayındırlık Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra Karabük Demir Çelik İşletmeleri’nin İskenderun 
ve Ereğli Demir Çelik Şantiyesi’nde şantiye şefi olarak çalıştı. 1977-1979 yılları arasında 
Balıkesir Seka Kağıt Fabrikası’nda kontrol mühendisliği yaptı. 1979’dan 1983 yılına kadar 
İzmir’de inşaat şefi, başmühendis ve müdür muavini olarak mesleki çalışmalarını sür-
dürdü. 1983-1986 yılları arasında Suudi Arabistan’da çalıştı. 1986’dan bu yana Bursa’da 
yapı işleri, kontrol amirliği, iş makineleri işletmeciliği ve yapı denetçiliği yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cihan Candemir

1948 yılında doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1970-
1971 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1971-2010 yılları arasında farklı 
şirketlerde inşaat mühendisliği, proje mühendisliği, kontrol mühendisliği, şantiye şefli-
ği, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türk-Afganistan İş Konseyi Başkanı, 
Türk-Rus İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk-Irak İş Konseyi Üyesi,  Türkiye Müteahhitler 
Birliği Yüksek İstişare Komitesi Üyesidir.

Ziya Ceylanlı 

1948 yılında doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1972 
yılında yüksek lisansını tamamladı. 1972-1977 yılları arasında University of Florida’da 
araştırma görevlisi, 1977 yılında Kaliforniya’da Jet Propulsion Laboratory Pasadena’da 
uzman olarak çalıştı. 1978-1987 yılları arasında Antalya’da Turizm Bankası’nda müdür 
yardımcılığı, 1987’den 1990 yılına kadar Ankara’da grup müdürlüğü, 1990-1992 yılla-
rı arasında Fethiye’de teknik danışmanlık; 1992’den 1996 yılına kadar Antalya’da proje 
mühendisliği, 1996-2000 yılları arasında Antalya’da bir şirkette bölge müdürlüğü ve ge-
nel müdürlük, 2000-2001 yıllarında Ankara’da bir şirkette genel müdür yardımcılığı yap-
tı.  2001-2005 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
Halen serbest danışmanlık yapıyor.

Erol Çağlar

1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. İki yıl aynı 
üniversitede asistanlık yaptıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. Konya Ereğ-
li Belediyesi’nde iki yıl belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Ereğli ve 
Alanya’da plan, proje ve taahhüt işleri yaptı. Halen Alanya’da kendi otelinde turizmle 
uğraşmaktadır. 
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Mustafa Çağlar

1940 yılında Balıkesir’de doğdu. 1970 yılında İstanbul DMMA Işık Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1971 yılından bu yana 
Edremit’te serbest mühendislik yapmaktadır. İMO Edremit Temsilciliği ve Balıkesir Şube 
kuruluş çalışmalarında bulundu. Beş dönem Edremit Temsilciliği, iki dönemde Balıkesir 
Şube Yönetim Kurulu’nda görev aldı. Halen aile şirketinde çalışmalarına devam etmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zeynep Yeşim Çavuşoğlu

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Meslek hayatına Iğdır Ovası Sulama, Drenaj ve Toprak Islahı Projesinde proje 
mühendisi olarak başladı. 2005 yılına kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok firmada kalite 
ve kontrol müdürü, uluslararası ilişkiler müdürü, başmühendis, proje müdürü, yurtdışı 
projeler koordinatörü, hakediş ve kesin hesap mühendisi ve sözleşme mühendisi olarak 
görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Tuncer Çelik

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden in-
şaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1977 yılında The University of Aston in 
Birmingham’da doktora eğitimini tamamladı. 1982 yılında doçent, 1994 yılında ise pro-
fesör unvanını aldı. 2004 yılına kadar İGDAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma Geliştirme Daire Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürlüğü ile Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Vekilliği görevlerinde bulundu. 
Bu dönemde İstanbul doğalgaz, katı atık, eski Galata Köprüsü renovasyonu, metro ve 
metrobüs hattı projelerinde hizmet verdi. 

Arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı “The Theorems of Structures” adlı makalesi İngiltere’de 
1979 yılında Thomas Telford adına verilen Telford Teşvik ödülüne layık görüldü. İs-
tanbul Üniversitesi’nde başlayan akademik hayatına 2005 yılından bu yana Beykent 
Üniversitesi’nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak devam etmektedir. 

Ersin Çetek

1948 yılında Bolu’da doğdu. 1970 yılında İstanbul DMMA Işık Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 
Petrol Ofisi’nde kontrol mühendisi; SEKA Çaycuma Müessesesinde kontrol şefi olarak 
çalıştıktan sonra 2007 yılında TKİ Genel Müdürlüğü’nden başmühendis olarak emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Turgut Çetintürk

1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinden itibaren emekli olana kadar Kırşehir’de serbest mühendis olarak 
çalıştı. Halen Kırşehir’de yaşamaktadır.

Asım Çınar

1946 yılında Kayseri Mimarsinan’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
mezun oldu. 1970-1971 yıllarında DSİ XII. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ola-
rak çalıştı. 1972 yılından itibaren kamu inşaatlarında müteahhitlik yapmaya başladı. 
1985 yılında kurucu ortağı olduğu şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak hastane, üni-
versite, otogar, baraj, toplu konut, yol ve fabrika inşaatları tamamladı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Nazmi Çiloğlu

1943 yılında Düzce’de doğdu. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olduk-
tan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında SSK İnşaat Dairesi’nde 
mühendis, 1974-1977 yılları arasında ise kamuya ait baraj, yol ve bina inşaatlarında tek-
nik sorumlu olarak görev yaptı. 1978 yılında kendi şirketini kurdu. Hem kamu hem de 
özel sektöre ait büyük ölçekli birçok tesis, konut ve altyapı inşaatını tamamladı. Halen 
aynı şirketin onursal müdürüdür. 1991-1995 yılları arasında 19. Dönem Bolu Milletve-
killiği ve 2004-2009 yıllarında da Düzce-Akçakoca Belediye Başkanlığı görevlerinde bu-
lundu. 

Mehmet Çitkaya

1944 yılında İstanbul’da doğdu. Akşam Yıldız Teknik Okulu’nda yüksek tahsilini ta-
mamladıktan sonra askerlik hizmetini yaptı. 1968 yılında İstanbul Yapı İşleri 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladığı çalışma hayatını 1999 yılında İstanbul Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü’nden emekli olarak tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hamdi Çizer

1945 yılında Elazığ’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1976-1983 yılları ara-
sında serbest mühendislik, müşavirlik ve müteahhitlik yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
firmalarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında 
görev yapmaktadır. 

Necdet Çobanoğlu

1938 yılında Çorum’da doğdu. 1968 yılında Almanya’da Hannover Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1969-1970 yıllarında askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra tekrar Almanya’ya gitti. Burada iki yıl çalıştıktan sonra yurda döndü. Bir süre özel 
bir şirkette çalıştıktan sonra 1983 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 
göreve başladı. 2003 yılına kadar İmar Müdürlüğü’nde hizmet verdi.

Nafız Çorbacıoğlu

1944 yılında Artvin’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini Gelibolu’da tamamladı. 1972 yılında müte-
ahhitlik, mühendislik ve müşavirlik firmasını kurarak çalışma yaşamına başladı. Halen 
aynı firmada mühendislik ve müşavirlik çalışmalarına devam etmektedir. 1984 yılında 
Anadolu Hava Yolları Şirketini kurarak 2,5 yılı aşkın bir süre bu sektörde hizmet verdi. 
1988 yılında kurmuş olduğu şirket ile madencilik sektörüne girdi. Kırklareli ilinde granit 
ve mermer üretimi yapan ocakları ve fabrikası ile halen madencilik ve inşaat sektörüne 
hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Adnan Demir

1945 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşa-
at yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Zonguldak Bayındırlık Müdürlüğü’nde altı ay 
çalıştıktan sonra çeşitli firmaların HES ve yol inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 1973 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1978 yılından sonra kendi firmasını kurarak mes-
lek hayatına müteahhit olarak devam etti. Halen Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde altyapı 
ve bina inşaatları yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Sadettin Demir

1947 yılında Ankara Beypazarı’nda doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1970-1972 döneminde askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1974 yılına kadar Deniz Kuvvetlerine bağlı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Taş-
kızak Tersanesi’nde inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1974-2000 yıllarında Karayolları 1. 
Bölge Müdürlüğü’nde şube şefi olarak görev yaptıktan sonra 2000 yılında emekli oldu. 
2010 yılına kadar Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde asfalt kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Dikmen

1947 yılında Uşak’ta doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Burslu öğrencisi olduğu İller Bankası’nın ardından Seydişehir Alüminyum tesisleri yapı-
mında çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Uşak’a yerleşip serbest çalışmaya 
başladı. Halen mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Doğan

1948 yılında Malatya’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Yüksek Teknik Okulu’ndan mezun 
oldu. Aynı yıl İller Bankası Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı Kana-
lizasyon Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1971 yılında İstanbul Belediyesi Mecralar 
Müdürlüğü’ne geçerek proje mühendisi, kontrol amiri ve müdür yardımcısı olarak ça-
lıştı. 1984 yılında Dünya Bankası kredisi ile yapılan Dış Finansman Kanalizasyon İnşaat 
Müdürlüğü’ne atandı. Burada Güney ve Kuzey Haliç projelerinin kuşaklama kolektörleri-
nin, tünelleri ve arıtma tesislerinde proje müdürü olarak görev yaptı. 1988 yılında Su İn-
şaat Daire Başkanlığına atandı. 1991 yılında İSKİ Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı’na 
tayin edildi. 1993’de İSKİ Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 
Belediye yönetiminin değişmesiyle 1994 yılında görevden alındı. 1996 yılında da bu ku-
rumdan emekli olduktan sonra serbest çalışmaya başladı. Halen yapı denetçisi olarak 
meslek hayatına devam etmektedir. 1975-1976 yıllarında İMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev aldı. 

Şerafettin Doğan

1944 yılında Bolu’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Meslek hayatına İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon 
Dairesi’nde başladı. İller Bankası’nda mühendis ve başmühendis olarak çalıştıktan sonra 
1973 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Su Getirme Kürsü’sünde 
kısa süre asistanlık yaptı. Özel bir firmada yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra 1975 yılında 
kendi adına proje ve taahhüt bürosu açtı ve altyapı proje tasarımı ve inşaat taahhütleri 
yaptı. 1982 yılında ortakları ile birlikte limited şirketini kurdu. 1990’da da şirketi anonim 
şirkete çevirdi. Halen aynı firmanın yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. 1988-1990 yıllarında İMO Ankara Şube Başkanlığı, 1992-1998 yıllarında da 
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bu-
lundu. Çeşitli mesleki dergilerde yayınlanmış makale ve görüşleri bulunmaktadır.

Savaş Dörtok

1942 yılında Adana’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl bir inşaat şirketinin İstanbul Zincirlikuyu eşanjör şanti-
yesinde çalışmaya başladı. 31 yıl aralıksız aynı firmanın birçok şantiyesinde farklı görev-
ler alarak çalıştı. 2001 yılında emekli olduktan sonra Ankara’da kendi işlerini yürüttü. Ha-
len ortağı olduğu bir yapı denetim şirketinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Prof. Dr. Ing. Ahmet Durmuş

1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden in-
şaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Betonarme ve Yüksek Mukave-
met Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1976 yılında Fransa’da Paul Sabatier 
Üniversitesi’nde yüksek onur derecesiyle doktor unvanını aldı. 1979 yılında UNESCO 
bursuyla aynı üniversitede doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1982’de doçent, 1990’da 
profesör oldu. KTÜ’de çalıştığı dönem içerisinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde bir-
çok ders verdi. 10 araştırma projesi ile 130 civarında uygulamalı araştırma projesini 
sonuçlandırdı. Uzmanlık alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası 70 makalesi, 
130 bildirisi, 6 adet kitap ve ders notu ile sosyal içerikli 10 yayını bulunmaktadır. Üç 
Türk Standardı’nın da yazarıdır. Araştırma İnceleme Ödülü, Yılın Öğretim Üyesi Ödü-
lü, Türk Standartları Ödülü gibi toplam 10 ödülü vardır. Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı, 
Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık gibi idari görevlerde bulundu. Halen Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdür-
mektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Hitami Elçi

1944 yılında Elazığ’da doğdu. 1970 yılında İstanbul DMMA Yıldız Mühendislik ve Mi-
marlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Elazığ YSE 11. Bölge Müdürlüğü’nde meslek 
hayatına başladı. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Üç yıl İSDEMİR’de çelik 
konstrüksiyon kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1980 yılına kadar Elazığ’da 
kendi firmasında çelik konstrüksiyon ve alüminyum doğrama üzerine çalıştı. Aynı yıl 
TCK Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Elazığ ve Ankara’da çeşitli bölge 
müdürlüklerinde köprü şefi, yapım kesin hesap ve büro mühendisi, arazi mühendisi ve 
kontrol şefi görevlerinde bulunduktan sonra 2001 yılında emekli oldu. Çeşitli firmaların 
yol yapım projelerinde görev aldı. Halen Ankara’da bir firmada hakediş ve kesin hesap 
mühendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Uğur Endirlik

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Kayseri’ye dönerek 20 yıl kadar inşaat taahhüt 
işleri yaptı. Halen Kayseri’de akaryakıt ve madeni yağ ticareti yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Cemalettin Ertan Eras

1940 yılında Merzifon’da doğdu. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Işık Mü-
hendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1973 yılına kadar Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde öğretim yardımcısı olarak çalıştı. 1996 yılında emekli olana kadar İETT 
Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde mühendis, müdür, daire başkan yardımcısı ve 
daire başkanı olarak görev yaptı. Sonraki yıllarda serbest mühendislik ve yapı denetim 
bürosunda kontrol mühendisliği yaptı.

Bahattin Erdem

1947 yılında Niksar’da doğdu. 1970 yılında İstanbul DMMA Kadıköy Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Erzurum Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde proje ve kontrol 
mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra Niksar’da or-
tağı olduğu kendi şirketini kurdu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1981 yılına 
kadar Tokat’ta müteahhitlik yaptı. Daha sonra İstanbul’a yerleşerek serbest ticaret yap-
maya başladı. Aynı zamanda 1988-1990 yılları arasında ortak olduğu şirketin, İstanbul’da 
yapmış olduğu inşaatlarda, yardımcı şantiye şefi olarak çalıştı. 1988 yılında Bağ-Kur’dan 
emekli oldu. Halen kendi şirketinde yarım zamanlı çalışmalarına devam etmektedir.
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Hasan Erdem

1941 yılında Gümülcine’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. 1971-1974 yılları arasında İstanbul Çevreyolu Birinci Kısım Köprüleri’nde şanti-
ye şefi, 1974-1978 yılları arasında ise İstanbul Pendik Tersaneleri inşaatında kontrol grup 
şefi ve kontrol başmühendisi olarak görev yaptı. 1978’den sonra serbest çalışmaya baş-
ladı. Avcılar’da özel inşaatlar ve yap-sat işleri yaptı. Ayrıca 17 Ağustos 1999 depremin-
den sonra, proje kontrol müşaviri olarak Avcılar’da güçlendirme projeleri ve orta hasarlı 
binaların güçlendirme işlerini yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakkı Selim Erden

1946 yılında doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973 
yılında Hollanda’da Delft Teknoloji Üniversitesi’nde çevre mühendisliği, 1974 yılında da 
ODTÜ’de inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok 
firmada su, atıksu, kentsel altyapı, barajlar, tahıl siloları, otoyol ve demiryolu projelerin-
de görev yaptı. Halen İzmir Foça’da havalandırma havuzu ünitesi jeoteknik etüt raporu 
ve uygulama projesinin hazırlanmasında şirket müdürü olarak çalışmaktadır. 

Prof. Dr. Mustafa Erdik

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ABD Rice 
Üniversitesi’nde 1972 yılında master, 1975 yılında ise doktora çalışmalarını tamamladı. 
Yapmış olduğu görevler arasında ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Mü-
dürlüğü, UNESCO Alp-Himalaya Bölgesi Depremselliği Projesi Yöneticiliği, United States 
Geological Survey kurumunda misafir araştırmacılık, Uluslararası Deprem Mühendisliği 
Birliği Direktörlüğü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet zararlarının Azaltılması Onyılı 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve ABD Princeton Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyeliği bu-
lunmaktadır. 300’ü aşkın teknik makale ve 6 adet kitabın yazarı veya ortak yazarıdır. Ha-
len Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü 
olarak çalışmaktadır. Almış olduğu ödüller arasında TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, NATO 
Zirvesi Bilim Ödülü ve Birleşmiş Milletler Afetlerin Önlenmesi Ödülü bulunmaktadır.

Ahmet Nuray Erdoğan

1948 yılında Yozgat’ta doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Azot Sanayi Genel Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1971-1972 
döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Burdur Karamanlı Barajı inşaatında 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1973-1974 yıllarında proje bürosu ve kamu taahhüt işleri yaptı. 
1975 yılından bu yana kendi şirketinde özel bina inşaatları ve banka taahhütleri gibi 
çeşitli konularda meslek hayatını sürdürmektedir. Ayrıca 2000 yılından bu yana çeşitli 
banka ve özel sigorta şirketleri için gayrimenkul değerlendirme işleri yürütmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Rasim Erdur

1948 yılında doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973 
yılına kadar Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1973-
1975 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Çeşitli firmalarda şantiye şefi ve şantiye 
müdürü olarak çalıştı. 1987 yılından beri proje müdürü olarak çalışmalarına devam et-
mektedir. 



TMH - 463-464 - 2010/5-6 31

Suat Erer

1970 yılında İstanbul Yıldız Teknik Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1972 döneminde as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılında İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde 
göreve başladı. 2003 yılında emekli olana kadar aynı kurumun çeşitli birimlerinde 
başmühendis olarak çalıştı. 2004-2006 yılları arasında Çanakkale Organize Sanayi 
Bölgesi’nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Halen Çanakkale’de yaşamaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Atilla Ergin

1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1983 yılına kadar serbest mühendis olarak çalıştı. Aynı yıl 
kısa bir süre Libya’da şantiye şefi olarak görev yaptı. Daha sonra yurda dönerek 1998 
yılında emekli olana kadar serbest mühendis olarak mühendislik bürolarında ve şanti-
yelerde çalıştı. 2000-2009 yılları arasında bir inşaat firmasında mesleki hayatına devam 
ettikten sonra çalışma hayatını sonlandırdı. Evlidir.

Prof. Dr. Mehmet Ufuk Ergun

1948 yılında Ankara’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 1970 yılında lisans, 
1972 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.  Aynı bölümde 1971’de asistan oldu. 
1970 yılında Bayındırlık Bakanlığı DLH zemin laboratuarında çalıştı. 1976’da Imperial 
Kolej’de zemin mekaniği dalında doktora yaptı. 1982’de ODTÜ’de doçent oldu. 1985-
1989 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 1995’te ODTÜ’de profesör oldu ve öğretim 
üyesi olarak halen burada çalışmalarına devam etmektedir. Derin kazılar, derin temeller, 
zemin iyileştirme yöntemleri ve heyelan stabilizasyon konuları ana çalışma alanlarıdır.

Ömer Faruk Ericek

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. 1969-1972 yılları arasında Eskişehir DSİ III. Bölge Müdürlüğü Proje-İnşaat 
Şubesi’nde proje mühendisi olarak çalıştı. 1972-1973 döneminde askerlik hizmetini 
tamamladı. 1973-2001 yılları arasında Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.’de sıra-
sıyla Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı’nda inşaat teknik büro amiri, malzeme statik 
başmühendisi ve inşaat proje müdürü; Ürün Ar-Ge Daire Başkanlığı’nda da şube mü-
dürü ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında emekli oldu ardından 
Eskişehir’de bir yapı denetim firmasında 2003 yılına kadar çalıştı. 

Gürkan Ersoy

1947 yılında doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. 1972 yılına kadar Eskişehir Gökçekaya Barajı inşaatında çalıştı. 1972-1974 
döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Meslek hayatı boyunca çeşitli firmaların pro-
jelerinde şantiye şefi, yurtdışı projeler koordinatörü ve genel müdür olarak çalıştı. Halen 
özel bir firmada yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Halil İbrahim Ertem

1947 yılında Muğla’da doğdu. 1970 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Bor-
nova ve Gültepe Belediyeleri’nin gecekondu bölgelerinde altyapı inşaatlarının şantiye 
şefliklerini yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1988 yılına kadar yurtiçi ve 
yurtdışında çeşitli firmalarda şantiye şefi, kontrol amiri ve grup şefi olarak çalıştı. 1988 
yılında Tekel Tuz Sanayi Müessesesi Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 2004‘de Bayın-
dırlık ve İskan Müdürlüğü’ne araştırmacı olarak geçti. Halen İskan ve Kooperatifler Şube 
Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır. İMO’nun çeşitli komisyonlarında ve İzmir Şubesi’nin 
Türk Sanat Müziği korosunda çalışmalara katılmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Zafer Fafal

1947 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. 1972 yılında Halkapınar Kapalı Garaj inşaatında saha mühen-
disi olarak meslek hayatına başladı. Çeşitli firmaların fabrika, bina tersane inşaatlarında 
şantiye şefi olarak çalıştı. Halen şirket müdürü olarak müteahhitlik hizmeti vermektedir. 

Halil Yavuz Feyzioğlu

1946 yılında doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Ka-
rayolları Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü’nde asfalt şantiye şef yardımcısı olarak meslek 
hayatına başladı. Bir yıl İstanbul’da konut inşaatlarında şantiye şefliği yaptıktan sonra 
askerlik hizmetini tamamladı. 1977 yılına kadar yine 10. Bölge Müdürlüğü’nde asfalt 
şantiye şefi ve asfalt başmühendisi olarak görev yaptı. 1977-2007 yıllarında özel sektör-
de çalıştı. Bu dönemde çeşitli firmalarda çoğunlukla yol projelerinde, şantiye şefi, proje 
müdürü ve proje müdür danışmanı olarak görev aldı. 

Ömür Fidan

1940 yılında Uşak’ta doğdu. 1964-1966 yıllarında yedek subay öğretmen olarak askerlik 
hizmetini tamamladı. 1970 yılında İDMMA’dan mezun oldu. 1971 yılında Karabük T.D.Ç. 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1994 yılında aynı kurumdan emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Haluk Gerçek

1948 yılında İstanbul’da, doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1974 yılında aynı fakültede asistan olarak çalışmaya başladı. 
1977 yılında, Demiryolu Ulaştırması konusunda doktora çalışmasını tamamladı. 1978-
1979 yıllarında British Council bursu ile İngiltere’de Leeds Üniversitesinde, “Institute for 
Transport Studies”de ulaştırma planlaması konusunda çalışmalar yaptı. 1982 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı. 1986 yılında, “Natu-
ral Science and Engineering Research Council of Canada” bursu ile Kanada’da Queen’s 
Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. 1989 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma 
Anabilim Dalı’na profesör olarak atandı. 

1992 ve 1993 yıllarında Asya Kalkınma Bankası‘da danışman olarak Çin Halk Cumhu-
riyeti’ndeki bazı demiryolu projelerinde görev aldı. “İstanbul Ulaşım Ana Planı”, “Bakır-
köy Ulaşım Ana Planı” ve “Eskişehir Ulaşım Ana Planı” çalışmalarında proje yöneticisi ve 
“GAP Bölgesel Ulaşım Planlaması” çalışmasında danışman olarak görev yaptı. Ulaştırma 
planlaması ve politikaları, ulaştırma yatırımlarının mali ve ekonomik değerlendirilmesi, 
ulaştırma modelleri, sürdürülebilir kentsel ulaştırma sistemleri ve kentsel hareketlilik 
konularında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları ve yayınları vardır. Son yıllarda, kentsel ha-
reketlilik ve erişilebilirlik, sürdürülebilir ulaştırma sistemlerinin planlaması, ulaştırmanın 
iklim değişikliği etkilerinin azaltılması için ulaştırma politikaları konularında çalışmalar 
yapıyor. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Şükrü Gökçe

1945 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Kurtuluş Lisesi’ni bitirdi. 1970 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatı bo-
yunca özel firmalarda görev yaptı.



TMH - 463-464 - 2010/5-6 33

Mustafa Erşan Göksu

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972’de Zürih Teknik Üniversitesi’nde, 1976’da ise Lozan Teknik Üniversitesi’nde 
master eğitimi aldı. 1976-1980 yıllarında DSİ Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birim-
lerinde ve özel kuruluşlarda görev yaptı. 1980-1982 yılları arasında Zürih Teknik 
Üniversitesi’nde, 2000-2005 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. 1982’den 1993’e kadar özel bir firmanın araştırma geliştirme bölümünde 
danışman mühendis olarak görev yaptı. 1993’den beri MEG Techical Consultants İsviçre 
firmasının sahibi ve şirket müdürü, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 160 met-
re açıklıklı betonarme kemer köprü projesinde danışman,  Devlet Demir Yolları Genel 
Müdürlüğü’nde danışman ve Yapı Kredi Bankasında banka mühendisi olarak mesleki 
çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık alanı öngerilimli beton, deprem mühendisli-
ği, kaya mekaniği ve enerji yapılarıdır. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerini 
bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

H. Tayfur Göl

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nde asistan olarak görev yaptıktan sonra askerlik 
hizmetini tamamladı. 1994 yılına kadar 20 sene Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda çeşitli 
kademelerde yönetici olarak çalıştı. 1994-2000 yılları arasında Moskova’da özel bir fir-
mada genel müdür olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü. Beş yıl İstanbul’da 
bir şirkette genel müdür yardımcılığı yaptı. 2005-2008 yılları arasında çeşitli firmaların 
Kazakistan, Azerbaycan ve Dubai’deki projelerinde genel müdür olarak çalıştı. Halen 
bazı firmalara danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Görücü

1947 yılında Adıyaman’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden inşa-
at yüksek mühendisi olarak mezun oldu. DSİ Barajlar ve HES Daire Başkanlığı’nda proje 
mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1974-1976 döneminde askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979 yılına kadar serbest mühendis olarak çalıştı. 1979-1981 yılları arasında 
Irak Çimento Fabrikası inşaatında; 1981-1984 yılları arasında ise Kömürhan ve Tohma 
Köprüleri inşaatlarında şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1984 yılından itibaren bir şirke-
tin çeşitli projelerinde grup amiri, şantiye şefi ve genel müdür olarak görev aldı. Halen 
aynı firmada proje direktörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Mehmet Gül

1950 yılında Elazığ’da doğdu. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinden bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli projeye imza atan şirket-
ler grubunun yönetim kurulu başkan vekilliği görevini sürdürmektedir. Çeşitli üniver-
site, sivil toplum kuruluşu ve vakıflarda aktif görevler üstlenmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

İbrahim Ethem Gülbay

1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972 yılında aynı üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını 
tamamladı. Sırası ile Köy İşleri Bakanlığı Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü’nde ve Bayın-
dırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün Elazığ bölge müdürlüklerinde kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1974 yılında istifa ederek inşaat müteahhitliğine başladı. 1990 
yılında Elazığ’da un fabrikası kurarak sanayiciliğe başladı. Halen sanayicilik ve inşaat mü-
teahhitliğine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Selahaddin Güleç

1945 yılında Antakya’da doğdu. Aslen Dersim’lidir. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli dernek, vakıf, oda ve siyasi partilerde 
yöneticilik yaptı. Tüm meslek yaşamında özel sektörde görev yaptı. İki çocuk babasıdır.

İhsan Tahsin Gümüş

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olduktan sonra TMO Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalışmaya baş-
ladı. 1971-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Bir süre daha TMO Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra 1974 yılında TMO Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı ve 
serbest mühendis olarak çalışmaya başladı. 2006 yılına kadar birçok projeyi müteahhit 
olarak tamamladı. 1985-1989 yılları arasında büyük baş hayvan besiliği ve besi tavukçu-
luk tesislerinin işletmeciliğini yaptı. Ayrıca Tüm Asker Çocukları Derneği’nin ikinci baş-
kanlığı görevini sürdürmektedir.

Murat Kamil Gümüş

1947 yılında Rize’de doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yük-
sek mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Rize Bayındırlık İl Müdürlüğü’nde çalışmaya 
başladı. 1971-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Aynı yıl ortağı olduğu 
firmada proje ve taahhüt işleri yapmaya başladı. 1976-1979 yılları arasında İstanbul’da 
serbest mühendis olarak çeşitli bina inşaatlarını tamamladı. 1979 yılında ortağı oldu-
ğu şirkette Libya, Suudi Arabistan ve Antalya’da toplu konut altyapı inşaatı, ilköğretim 
okulları inşaatı ve kooperatif konutları tamamladı. 1986’da kendi adını taşıyan bir inşaat 
firması kurdu ve birçok inşaatın yapımını tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hacı Günel

1944 yılında Çorum Alaca’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 
mezun oldu. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kısa süre-
lerle çeşitli projelerde şantiye şefi olarak çalıştı. 1975 yılından beri kendi adına çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt işler yapmaktadır. 

Ayhan Güneş

1949 yılında Antalya’da doğdu. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1971 yılında aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 1971 yılında DSİ 13. Bölge 
Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. 1974’de askerlik 
hizmetini tamamladı. 1974-1978 yılları arasında özel bir şirketin baraj inşaatında şan-
tiye mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Ekim 1978’de tekrar DSİ 13. Bölge 
Müdürlüğü’nde proje başmühendisi olarak çalışmaya başladı. 1980-2009 yılları arasın-
da çeşitli firmalarda şantiye şefi, proje müdürü, projeler koordinatörü ve kontrol amiri 
olarak görev yaptı. Halen Antalya’da yaşamakta olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahsen Gür

1947 yılında doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1972 
yılına kadar TCK 17. Bölge Müdürlüğü Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu inşaatında çalıştı. 
1972-1974 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 2007 yılına kadar özel bir firmada 
çeşitli görevlerde bulundu. Halen aile şirketinde çalışmalarına devam etmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.
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İhsan Gürpınar

1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Kırklareli İl Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 1975’e kadar çalıştı. 1976-1978 yılları arasında 
serbest olarak inşaat mühendisliğine devam etti. 1979 yılından itibaren inşaat mühen-
disi ve müteahhit olarak Trakya’da çalıştı. 1997 yılında inşaat, peyzaj proje ve uygulama 
yapmak amacıyla kurmuş olduğu şirkette halen çalışmalarına devam etmektedir. 1970-
1974 yılları arasında İMO Kırklareli Temsilcisi olarak görev aldı. Halen temsilci yardımcısı 
olarak görev yapmaktadır. 

Mehmet Gürsoy

1950 yılında Burdur’da doğdu. 1970 yılında İstanbul DMMA İnşaat Mühendisliği Gece 
Öğretimi Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra meslek ya-
şamına Mecidiyeköy Viyadükleri inşaatında kontrol mühendisi olarak başladı. Antalya 
ve İstanbul’da çeşitli projelerde proje mühendisliği, teknik uygulama sorumluluğu, pro-
je yöneticiliği, müteahhitlik ve denetçilik yaptı. Ülkede yapı denetim hizmetinin yasallık 
kazandığı 2000 yılında Yapı Denetim Kuruluşları Derneği’nin İstanbul Şubesi’ni kurdu 
ve 2004 yılına kadar başkanlığını yürüttü. Bu dönemde yapı denetim uygulamalarının 
gerçekleştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttü. Halen yapı denetim alanında uygulama 
denetçisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Ahmet Cevdet Güzelbey

1947 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında üniversiteden inşaat mühendisi olarak 
mezun oldu. Meslek yaşamına 1970’den beri Gaziantep’te aktif olarak devam etmekte-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet Tunçer Hancıoğlu

1946 yılında Kemalpaşa’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Mesleki çalışmalarını resmi, yarı resmi ve özel sektörde yürüttü. Proje ve söz-
leşme tatbikatları, yurtiçi ve yurtdışı projelere teklif hazırlanması, iş programları, inşaat 
metotları, resmi kuruluşların idari ve teknik şartnameleri tatbikatı, uluslararası Fidic in-
şaat şartnameleri tatbikatı ve bilirkişilik konularında çalışmalar yürüttü. Banka merkez 
binası, tekstil fabrikası, TMO Afyon Alkaloidleri Fabrikası, beş yıldızlı otel, deri fabrikası 
ve atıksu arıtma tesisleri gibi çeşitli projelerde şantiye şefi, kontrol amiri, proje müdürü 
ve proje koordinatörü olarak görev aldı. Halen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 
inşaat müdürü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ömer Hazer

1945 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında Yüksek Teknik Öğretim Vakfı, Işık Mühen-
dislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra aynı okulda bir süre 
asistan olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Kayseri’de kendi bü-
rosunu açarak beş yıl süre ile statik ve betonarme proje işleri yaptı. 1977-1996 yılları ara-
sında kendi adına bina inşaatı ve taahhüt faaliyetlerinde bulundu. 1996 yılında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Irmak

1942 yılında Enez’de doğdu. DMMA Kadıköy Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Özel bir 
firmanın proje bölümünde sekiz yıl çalıştı. Aynı firmanın taahhüt bölümünde yurtiçi ve 
yurtdışı projelerinde saha mühendisi, şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştıktan 
sonra emekli oldu. Halen kamulaştırma bilirkişisi olarak çalışma hayatına devam etmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet İla

1947 yılında Osmaniye’de doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1971-1972 dö-
neminde askerlik hizmetini tamamladı. 1973-1980 yılları arasında İSDEMİR İskenderun 
Demir Çelik Fabrikaları inşaatı şantiyelerinde çalıştı. 1980’den 1982 yılına kadar Libya’da, 
1982’den 1990 yılına kadar ise Suudi Arabistan’da çeşitli projelerin gerçekleştirilmesin-
de görev aldı. 1990-2001 yılları arasında özel sektörde proje koordinatörü olarak görev 
yaptı. 2001 yılından beri Bursa’da bir yapı denetim şirketinin ortağı olarak meslek haya-
tına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Adnan İnal

1944 yılında Burdur Bucak’ta doğdu. 1961 yılında Senirkent Yapı Enstitüsü’nü bitirip üç 
yıl Bayındırlık Müdürlüğü’nde inşaat sürveyanı olarak çalıştı. 1970 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Üç yıl Bayındırlık Müdürlüğü’nde mühendis ve idareci 
olarak görev yaptı. 1973 yılından beri Antalya’da mühendislik hizmetleri ve inşaat taah-
hüt işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fikri Kaman

1942 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972-1974 askerlik dönemi hariç 1978 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 
proje mühendisi, proje grup şefi ve Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü’nde Fen Heyeti 
Müdürü olarak görev yaptı. 1979-1983 yılları arasında Suudi Arabistan ve Libya’da bina, 
kanal ve yol yapım işlerinde şantiye şefi ve proje sorumlusu olarak çalıştı. 1985 yılında 
kendi firmasını kurarak serbest çalışmaya başladı. Halen şirket müdürü olarak meslek 
hayatına devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Ahmet Kamaşak

1946 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun 
oldu. 1970-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1972-1975 yılları arasında 
Kayseri’de proje mühendisi olarak çalıştı. 1975 yılından bu yana müteahhitlik yapmak-
tadır. Bu dönemde çeşitli resmi ve özel inşaatın, otelin, hastanenin ve fabrikanın bina 
projelerini tamamladı. 

Dilaver Kara

1948 yılında Edirne’de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olduktan sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak meslek 
hayatına başladı. 1990 yılına kadar çeşitli firmaların yurtiçi ve yurtdışı projelerinde kont-
rol mühendisi, şantiye şefi, kontrol başmühendisi, proje koordinatörü ve yapım kontrol 
şefi olarak çalıştı. 1990-2008 yılları arasında icra kurulu üyesi, proje direktörü, proje mü-
dürü, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak çeşitli firmalarda büyük projelerin 
yönetim ve denetimini gerçekleştirdi. 

A. Taylan Karabey

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli mühendislik bürolarında çalıştı. 1978 yılında kurduğu kendi firmasında proje ve 
müşavirlik hizmeti vermeye devam etmektedir. Ayrıca, İMO Ankara Şube Yönetim Kuru-
lu Üyeliği, Yetkin Mühendislik Kurulu Üyeliği ile Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
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Ali Karadeniz

1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı yıl YSE 16. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Zonguldak YSE Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1978 yılına kadar 
aynı kurumda çeşitli görevlerde hizmet verdi. Bir yıl Köy İşleri Bakanlığı İçme Suları Da-
ire Başkanlığı’nda görev yaptıktan sonra 1979 yılında Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda 
çalışmaya başladı. 2008 yılında emekli olana kadar aynı kurumda kontrol mühendisi, 
başmühendis ve kontrol şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan

1949 yılında Uşak’ta doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
1971’de aynı üniversitede yüksek lisansını, 1975 yılında da Hidromekanik alanında dok-
torasını tamamladı. 1980’de doçent, 1988’de ise profesör unvanını kazandı. 2009 yılına 
kadar İTÜ İnşaat Fakültesi’nde inşaat mühendisliği bölüm başkan yardımcılığı, dekan 
yardımcılığı, fakülte kurulu üyeliği, fakülte yönetim kurulu üyeliği, rektör yardımcılığı, 
senato üyeliği, üniversite yönetim kurulu üyeliği, hidrolik anabilim dalı başkanlığı, bö-
lüm kurulu üyeliği, senato yüksek lisans komisyonu üyeliği ile etik üst kurulu üyeliği ve 
başkanlığı; Beykent Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği bölüm başkanlığı ve fakülte 
kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Üçü kitap olmak üzere, ulusal ve uluslararası ma-
kale, tebliğ, araştırma raporu niteliğinde Türkçe ve İngilizce 62 yayını mevcuttur.

İsmet Kartal

1947 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Aynı yıl DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü’nde planlama mühendisi olarak 
meslek hayatına başladı. 1973-1974 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1974-
1976 yılları arasında özel bir firmada proje müdürü olarak Malatya Erhaç Ana Jet Üssü 
Hava Alanı inşaatı ve uçak sığınakları inşaatında görev yaptı. 1976 yılında kendi firması-
nı kurdu. Devlet taahhüdü ağırlıklı olmak üzere çeşitli alt ve üst yapı taahhüt işleri ile ba-
raj, gölet, sulama ve nehir ıslahı projelerini tamamladı. 2004 yılından beri enerji amaçlı 
baraj ve hidroelektrik santraller konusunda hizmet veren bir firmada koordinatör olarak 
çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Taner Kasap

1945 yılında Isparta’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir yıl devlet sektöründe çalıştı. 35 yıl çe-
şitli şehirlerde özel sektörde ve serbest mühendis olarak çalıştıktan sonra emekli oldu.

Muzaffer Kavuş

1947 yılında Gümülcine’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Balıkesir’de, üniversite tah-
silini İstanbul’da tamamladı. 1970-1998 yılları arasında Balıkesir’de serbest mühendis 
olarak proje müteahhitlik hizmetleri verdikten sonra emekli oldu. 

Mehmet Saygı Kaya

1970 yılında İDMMA’dan mezun oldu. 1977 yılına kadar serbest mühendis olarak çalıştı. 
1977-1986 yılları arasında Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesinde statiker inşaat mü-
hendisi olarak görev yaptı. 1986 yılında Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde statiker 
mühendis olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında statik büro şefliğinden emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nazmi Kaya

1944 yılında Sivas’ta doğdu. 1970 yılında İstanbul Yıldız Akademisi’nden mezun oldu. 
Adana İller Bankası, İstanbul Boğaz Köprüsü, Afşin Elbistan Termik Santralı, Adana Cey-
han ve Elazığ ovası sulama inşaatlarında, DSİ Keban Barajı HES 4 ünitesinin tesisinde, 
Arabistan Mekke’de ulaşım tünel inşaatlarında ve DSİ Elazığ Bölgesinde Baraj ile HES 
tesisleri inşaatlarında görev yaptı. 2006 yılında DSİ’den emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Akın Kazançoğlu

İzmir’de doğdu. 1970 yılından beri proje ve inşaat sektörlerinde çalışmaktadır. Çok sayı-
da konut, iş merkezi ve site inşaatları proje ve uygulamalarını ortağı olduğu şirketlerde 
gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası’nda Meclis Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan 
Vekilliği görevlerinde bulundu. İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı,  Ege Kültür Vakfı,  Bilçağ Bilgi 
Platformu, Kent Konseyi ve İzmir Yerel Gündem 21 Kurucu Yürütme Kurulu üyesi,  ES-
TOB Ege Sivil Toplum Birliği Yüksek İstişare Kurulu üyesi,  Balkan Dernekleri Federasyo-
nu Onur Kurulu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesidir. İzmir Kentinin 
Vizyonu, Kentsel Yerleşim Politikaları, Başarılı Kent Yönetimi, Yerel Kalkınma ve Rekabet 
Edebilir Kentler, Kentlerin Yeniden Yapılanması, Sağlıklı Kentler gibi çeşitli konularda ya-
yınları bulunmaktadır. Mesleğinin yanı sıra, çok sayıda sosyal hizmet projelerinde de 
görev almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Berrin Kıbrıslı

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1972 yılında aynı üniver-
sitede ulaştırma alanında yüksek lisans derecesini bitirdi. 1989 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde şehir ve bölge planlama konusunda doktorasını tamamladı. 1970’de 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde; 1976’da İstanbul’da teknik koordinatör; 1978’de İETT 
Genel Müdürlüğü’nde ulaştırma mühendisi, proje müdürü ve planlama araştırma ko-
ordinatörü; 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde öğretim 
görevlisi olarak görev yaptı. 1994 yılında İETT Genel Müdürlüğü’nde bilet ve tarifelen-
dirme sistemlerinin geliştirilmesinde görev aldı.

Prof. Dr. Mehmet Salih Kırkgöz

1947 yılında Kemaliye’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek 
mühendis olarak mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir süre serbest 
çalıştı. 1974 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Su Yapıları Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 
1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile doktora öğrenimi için İngiltere’ye gitti. Dok-
tora çalışmasını Liverpool Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1978 yılında ta-
mamladıktan sonra, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Asistan 
olarak göreve başladı. 1980 yılında Liverpool, 1981 yılında Southampton, 1982 yılında 
Liverpool Üniversitesi’nde araştırma amaçlı kısa süreli ziyaretler yaptı. 1982 yılında yar-
dımcı doçent, 1984 yılında doçent oldu. 1987-89 yıllarında, Alexander von Humboldt 
bursu ile, Braunschweig Teknik Üniversitesi, Leichtweiss-Institut für Wasserbau’da araş-
tırmalarda bulundu. 1990 yılında profesör olarak atandı ve halen Çukurova Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hidrolik mü-
hendisliği kapsamında, yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış makaleleri ve lisans 
düzeyindeki öğrenciler için “Akışkanlar Mekaniği” adlı kitabı bulunmaktadır.

Tuğba Kiper

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1970 yılında proje mühendisi olarak çalış-
maya başladığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nde halen yönetici olarak görevine devam 
etmektedir.
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Hasan Koç

1948 yılında Samsun’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek 
mühendis olarak mezun oldu. Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başla-
dı. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılından beri serbest mühendis ola-
rak çalışmaktadır. Tasarımda kullanılan bilgi sistemleri ve yapay zeka yaklaşımlı yazılım-
lar hazırlamıştır. 1983-1993 yılları arasında kurmuş olduğu özel eğitim merkezinde bilgi 
sistemleri ve yapay zeka yaklaşımlı mühendislik eğitim hizmetlerinde bulundu. Ayrıca, 
mesleki olarak hazırladığı bildirilerin yanında öğretim üyeliği görevini de sürdürdü.  Çok 
sayıda proje ve uygulama gerçekleştirdi. Halen mesleki çalışmalarına devam etmekte-
dir. İki çocuk babasıdır.

Osman Koç

1946 yılında Kars’ta doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Bir süre Bayındır Bakanlığı’nda çalıştıktan sonra 1973 yılına kadar Almanya’da bir 
proje ofisinde görev yaptı. 1973-1975 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1995 
yılına kadar İskenderun Demir Çelik Fabrikaları kuruluş ve geliştirme projelerinde çalıştı. 
1995-2004 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında bulunan çeşitli demir çelik fabrikala-
rında proje müdürü olarak görev yaptı. Halen özel bir firmanın çelik fabrikasında inşaat 
müşaviri olarak meslek hayatını sürdürmektedir.

Sait Kopuz

1945 yılında Rize’de doğdu. 1970 yılında DMMA Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Meslek hayatına Bartın Üs Komutanlığı inşaatında başladı. 1987 yılına 
kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve çevre belediyelere projeler çizerek hizmet 
verdi. 1987-1990 yılları arasında Anadolu Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevin-
de bulundu.  2008 yılına kadar çeşitli firmalarda kontrol mühendisi ve yönetim kurulu 
başkanı olarak çalıştı. 2008-2010 yılları arasında özel bir şirketin devlet okullarını güç-
lendirme işinde proje müdürü olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Korkmaz

1942 yılında Çanakkale’de doğdu. 1970 yılında Yıldız Yüksek Teknik Okulu’ndan mezun 
oldu. Erzurum’da Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra Edremit’te kendi mühendislik bürosunu açtı. 2000 yılı-
na kadar serbest mühendis olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında yapı denet-
çisi olarak hizmet vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Güngör Köklü

1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1971 yılında İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda kontrol mühendisi olarak çalışma-
ya başladı. 27 yıl boyunca sosyal tesislerde başmühendis, çelikhane kısmında müdür 
yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında kesin hesap müdürü görevindeyken emekli 
oldu. 

Hüseyin Köktener

1948 yılında Samsun’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra 1973 yılında Samsun’da proje bürosunu kurdu. Halen 
kendi firmasında mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Doç. Dr. Mehmet Emin Kural

1947 yılında Aydın’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1971 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1977 yılında doktora 
çalışmalarını tamamladı. 1979-1980 yıllarında doktora sonrası araştırmalar yapmak üze-
re İngiltere’de Universty of Surrey’de Space Structures Research Center’da çalışmalarda 
bulundu. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yardım-
cı doçent, 1993 yılında ise doçent unvanını aldı ve halen bu görevini sürdürmektedir. 
Çelik yapılar konusunda çeşitli İngilizce ve Türkçe yayınlanmış eserleri vardır.

Süleyman Sefa Martı

1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1971 yılına kadar Bayrampaşa 
Belediyesi’nde kontrol mühendisi ve fen işleri imar müdürü olarak görev yaptı. 1974 
yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul’da taahhüt ve proje işleri yap-
maya başladı. Halen çeşitli kooperatiflerin proje, inşaat yapımı ve kontrollüklerini yap-
maktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Meriç

1942 yılında Bulgaristan Kırcalı’da doğdu. 1970 yılında Almanya’da Stutgart 
Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Baden-Wurtember Eyaleti Otoyollar Dairesi’nde proje 
mühendisi olarak çalıştı. 1972 yılında Türkiye’ye döndü ve burslu okuduğu Karayolları 
Genel Müdürlüğü Özel Yollar Fen Heyeti Müdürlüğü’nde grup mühendisi, grup şefi ve 
fen heyeti müdür yardımlığı görevlerinde bulundu. 1976 yılında kuruluşunda katkıda 
bulunduğu Otoyollar Daire Başkanlığı’nda ilk otoyol proje ve yapım fen heyeti müdür-
lüğü yaptı. 1977 yılında görevinden ayrıldı ve özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 
1980 yılında Çan’da Selkapanı ve Derivasyon kanalı inşaatında şantiye şefliği yaptı. 1982 
yılında daha önce çalıştığı şirkette ortak ve genel müdür olarak büyük ulaşım projeleri 
yaptı. 1998 yılından bu yana bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Kemal Mihmar

1945 yılında Ardahan’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1978 yılına kadar DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. 
2008 yılına kadar serbest çalıştıktan sonra emekli oldu.

M. Ünal Mutlu

1948 yılında Bünyan’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladı. 1973-1975 döneminde askerlik 
hizmetini tamamladı. New York içme suyu rehabilitasyonu, Boston-Washington ulaşım 
sistemi rehabilitasyonu, Keban Barajı, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Afşin-Elbis-
tan Termik Santrali, Aslantaş Barajı, İzmir Aliağa Petro-Kimya Tesisleri, İstanbul İçmesu-
yu Master Planı, çeşitli konut ve endüstri yapıları projelerinde görev aldı. 1985 yılında 
İstanbul’da kendi şirketini kurarak serbest çalışmaya başladı. Yurtdışına Türk yapımı çe-
lik mamuller ihraç etti ve inşaat sektöründe kullanılan ileri teknoloji malzemeleri ithalatı 
yaptı. Yapıların depreme ve suya karşı korunmasında ülkemize yeni teknolojiler getirdi 
ve geliştirdi. Başta Dolmabahçe Sarayı ve Topkapı Sarayı olmak üzere bu teknolojilerle 
birçok yapının güçlendirilmesini gerçekleştirdi. Tarihi yapıların korunumu ve yapı sağ-
lığı konusunda 15’i aşkın makale yazdı. 25 yılı aşkın bir süre amatör olarak etimolog 
olarak Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca, Latince, Grekçe dilleri üzerinde incelemeler 
yaptı. Bu araştırma sonuçlarını bir çok sempozyum ve kongrede sundu. “Demokrasi” ve 
“Ankara” kelimelerinin Kengerce olduğunu kanıtladı. 
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Mehmet Oktay

1946 yılında Giresun’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1970-1972 yıllarında Karayolları teşkilatında şantiye şefi ve kontrol şefi olarak çalış-
tı. 1972-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Karayolları inşaatları yapan özel 
sektör kuruluşunda şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştıktan sonra kendi firmasını 
kurarak resmi taahhüt işleri yaptı. 2000-2008 yılları arasında otoyol inşaatlarında mü-
şavir olarak çalıştı. Halen altyapı inşaatları konularında taahhüt işleri yapan bir firmada 
koordinatör olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Özgül (Alpay) Oral

1947 yılında Senirkent’te doğdu. 1969 yılında lisans, 1970 yılında da yüksek lisans 
eğitimini İDMMA’da tamamladı. 1995 yılına kadar Isparta’da serbest çalıştıktan sonra 
Antalya’ya yerleşerek emekli oldu. Evli ve iki çocuk annesidir.

Ünal Onbaşılı

1946 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 
1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1973-1976 yılları arasında İstanbul’da konut 
ve işhanı inşaatlarını müteahhit olarak tamamladı. Ayrıca Etibank ve özel inşaat sahip-
lerine proje hizmeti verdi. 1977-1989 yılları arasında DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü 
Proje ve Kesin Hesap şubelerinde görev yaptı. 1989-1994 yıllarında DSİ Ankara 5. Bölge 
Müdürlüğü’nde, 1994-1998 yıllarında ise DSİ Genel Müdürlüğü İşletme Bakım Dairesin-
de çalıştı. 2000 yılından beri İstanbul’da yapı denetim mühendisi olarak meslek hayatını 
sürdürmektedir. 1977 yılında Marmara Üniversitesi lise İngilizce öğretmeliği lisans ve 
1995 yılında ise Anadolu Üniversitesi iktisat lisans diploması aldı. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Burhan Önal

1939 yılında doğdu. 1970 yılında İDMMA’dan mezun oldu. Karayolları Van Bölgesi’nde 
ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1998 yılında 
Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’nden emekli oldu. Halen bir yapı denetim şir-
ketinde denetçi mühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İskender Önal

1948 yılında Rize’de doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden yüksek mü-
hendis olarak mezun oldu. Meslek hayatına Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nde ya-
pım arazi mühendisi olarak başladı. Daha sonra Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol yapı-
mında şantiye şefi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ortağı olduğu 
şirkette serbest piyasada taahhüt işleri yaptı. 1988 yılından itibaren sadece kooperatif, 
fabrika, villa gibi özel inşaat işleri yaptı. 2005 yılında ayrı bir şirket kurarak Arsin Organi-
ze Sanayi Bölgesinde EPS mantolama levhaları ve balık kutu-kasası imalatı ve buna pa-
ralel olarak yurtdışı pazarlama ağırlıklı hamsi-balık soğuk hava işletmeciliğine başladı. 
1973-1974 yıllarında İMO Trabzon Temsilciliği, Akçaabat Sebatspor Kulübü yöneticiliği, 
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanlığı ile Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve As-
başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Prof. Dr. Halil Önder

1947 yılında Kütahya/Simav’da doğdu. CENTO (Central Treaty Organization) bursu ile 
girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 1970 yılında mezun oldu. Aynı yıl Fransız 
Hükümeti’nin yüksek öğrenim bursu ile Fransa’ya giden Halil Önder Toulouse Paul 
Sabatier Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversiteden 1972 yılın-
da İleri Öğrenim Diploması almaya hak kazandı. 1971 yılı sonunda başladığı ve “Lifli 
Gözenekli Bir Ortamın Reolojisinin ve Hidrodinamiğinin Deneysel Etüdü” konulu tez 
çalışmasını 1974 yılında tamamlayarak doktora derecesini aldı. Aynı yıl Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1982 yılında Hidrolik 
ve Su Yapıları Dalı’nda doçent unvanını aldı. 1982-1983 yıllarında geçici olarak Fırat 
Üniversitesi’nde görevlendirildi. Bu dönemde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 
yaptı. 1986-1994 yılları arasında ODTÜ’den izinli olarak Suudi Arabistan’da Kral Abdü-
laziz Üniversitesi Hidroloji ve Su Kaynakları Bölümü’nde görevlendirildi. Ayrıca bölüm 
başkanlığı, laboratuar yöneticiliği ve fakülte konseyi üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 
yılında ODTÜ’deki görevine yeniden atandı. 1997 yılında profesörlüğe terfi etti. Çeşitli 
dönemlerde Konya DMMA ve Kara Harp Okulu İnşaat Bölümü’nde yarım zamanlı ders 
verdi. Çok sayıda yayını bulunmaktadır. Çalıştığı kurumlarda yirminin üzerinde değişik 
ders okuttu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Halit Över

1947 tarihinde İzmit Değirmendere’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Keban Barajı 
İnşaatında kontrol mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. 1972-1974 döneminde 
askerlik görevini tamamladı. 1974 yılından emekli olduğu 1994 yılına kadar özel bir 
petrol şirketinde çeşitli yerlerde farklı görevler üstlendi . Bu dönem içinde Diyarbakır 
ve Nijerya’da petrol arama ve üretim sahalarında ve şirketin İstanbul merkezinde Pa-
zarlama ve Satış Dairesi Mühendislik Departmanı’nda, İşletmeler Dairesi’nde ve Perso-
nel Dairesi’nde çeşitli kademelerde görev yaptı. Halen 1995 yılında kurduğu şirketinde 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Özateş

1946 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
meslek hayatına başladı. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1972-
1974 yılları arasında serbest proje mühendisi olarak hizmet çalıştı. 2000 yılına kadar 
Kayseri’de daha sonra İstanbul’da çeşitli firmalarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak 
görev yaptı. Halen özel bir şirkette meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Mehmet Nami Özaydın

1944 yılında Siirt’te doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Askerlik hizmetini İskenderun Emlak Müdürlüğü’nde tamamladı. 1972-1987 yılları ara-
sında İskenderun Demir Çelik Fabrikaları inşaatlarını yapan firmalarda görev aldı. 1988-
2002 yılları arasında Soma Termik Santrali, İzmir Hilton Oteli, İzmir-Aydın otoyolu, Nato 
Karargah Binası, Nemrut Körfezi Habaş İskelesi ve İzmir metro inşaatlarında çalıştı.

Ali Özcan

1945 yılında Elazığ’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1969-1971 
yıllarında TCK 8. Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli yol yapım işlerinde, arazi mühendisi, kont-
rol şef yardımcısı, şantiye şefi ve kontrol şefi olarak çalıştı. 1971-1972 döneminde asker-
lik hizmetini tamamladıktan sonra aynı kurumda kontrol şefliği ve amirliği görevlerinde 
bulundu. 1974-1975 yıllarında TCK 9. ve 5. Bölge Müdürlükleri’nde yapım başmühendisi 
olarak çalıştı. 1975 yılında kendi firmasını kurdu. Halen inşaat, turizm, proje ve müşavirlik 
ve gıda üretimi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Behçet Özcanlı

1948 yılında Siirt’te doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1971 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Bir yıl YSE Genel 
Müdürlüğü’nde etüt plan şefi olarak çalıştı. 1972-1980 yılları arasında Bayındırlık İl 
Müdürlüğü’nde bölge müdürü olarak görev yaptı. 1980-1995 yılları arasında çeşitli pro-
jelerde şantiye şefi olarak görev aldı. 1995 yılından beri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
İnşaat Şube Müdürü olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Hamit Özdilek

1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Atatürk Havalimanı Dış 
Hatlar ilave tesisi inşaatı, Airbus A380 uçakları için Dubai’de yapılan yedi adet hangar in-
şaatının Türkiye sorumlusu, Esenboğa Havalimanı inşaatının danışmanı ve Gürcistan’da 
Batum Havalimanı’nın genel müdür yardımsı olarak görev aldı. 

İsmail Özdemir

1948 yılında Ankara Beypazarı’nda doğdu. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
mezun oldu. Sonraki yıllarda mühendislik ve işletme dallarında yüksek lisans yap-
tı. Kısa sürelerle İller Bankası Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve TTR 
Müsteşarlığı’nda APK Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1974 yılında itibaren Ankara’da 
serbest projeci ve müşavir mühendis olarak çalışmaya başladı. 1976-1981 yılları ara-
sında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde statik, betonarme, yapı işletmesi ve 
şantiye tekniği derleri verdi. Batıkent Projesi ve özel toplu konut kuruluşlarında teknik 
danışmanlık hizmeti verdi. 

Mesleki konularda yazılı çalışmalarının yanında şiir, deneme ve makaleler yazdı. 1981 
yılında beri resmi ve özel inşaatlar, toplu konut, sanayi yapıları, lise, üniversite yapıları, 
içme suyu şebekesi ve depoları ile kanalizasyon, çevre düzenleme inşaatları yapan fir-
manın ortağı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Abdullah Özel

1942 yılında Ankara’da doğdu. Ege Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun 
oldu. 1972 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nde göreve 
başladı. 2005 yılında aynı kurumdan Yatırım Planlama Daire Başkanlığı inşaat proje şube 
müdürü görevindeyken emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Atilla Özer

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çelik Yapılar 
Kolu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel bir firmada proje 
mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Bugüne kadar çeşitli firmaların yurt içi ve 
yurtdışı projelerinde şantiye şefi, proje ve şantiye müdürü, inşaat bölüm müdürü, iş 
geliştirme genel müdür yardımcısı ve genel müdürü olarak çalıştı. Bu dönemde çelik 
yapılar, ağır çelik konstrüksiyon montajı, mekanik montaj, boru hatları, arıtma tesisle-
ri, keson ve su yapıları, çeşitli fabrika ve rafineri tesisleri, yapı güçlendirme ve deprem 
onarımı maliyet kontrolü, yabancı firmalara teklif hazırlama, hakediş takibi konularında 
görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ayhan Özer

1945 yılında Sason’da doğdu. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek öğ-
renimine başladı. Öğrencilik döneminde Harun Karadeniz’in Genel Başkanlığı’nı yaptı-
ğı İTÜ Öğrenci Birliği’nin 22. Dönem Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 68 kuşağının 
yaptığı tüm eylemlere aktif olarak katıldı. 1970 yılında inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. DSİ Edirne XI. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı III. Şube Başmühendisliği’nde 
Hayrabolu Deresi Islahı Kontrol Şefi olarak meslek hayatına başladı. Daha sonra DSİ 
Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi’nde proje mühendisi, Yapı İşleri 5. Bölge 
Müdürlüğü’nün çeşitli inşaatlarında kontrol şefi olarak çalıştı. 1975 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. Aynı yıl keşif mühendisi olarak göreve başladığı ERDEMİR’den 1999 
yılında ihale hazırlama başmühendisi olarak emekli oldu. 

Hüseyin Raşit Özgü

1970 yılında EMMYO’dan mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdışında büyük firmaların şantiyele-
rinde saha mühendisliğinden proje müdürlüğüne kadar çeşitli yönetim kademelerinde 
görev yaptı. Halen bir yapı denetim şirketinde meslek hayatına devam etmektedir.

Ş. Gültekin Özkan

1947 yılında Rize’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
1971-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Çeşitli firmaların baraj, tatil köyü, 
havaalanı, toplu konut şantiyelerinde şantiye şefi, teknik müdür ve danışman olarak ça-
lıştı. Halen İstanbul’da özel bir firmada mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.

Teoman Özker

1945 yılında İzmir’de doğdu. Meslek hayatına öğrencilik yıllarında başladı. 1967-1970 
yıllarında bir çimento fabrikası inşaatında ünite mühendisi olarak çalıştı. 1970 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Asker-
lik hizmeti öncesinde Ankara Dışkapı SSK ilave inşaatı ve Adapazarı’nda kireç fabrikası 
inşaatında çalıştı. 1974-1981 yılları arasında statik büro işletmesi, 1981-1987 yılları ara-
sında ise çimento fabrikası ve termik santral inşaatlarında şantiye müdürü olarak çalıştı. 
1987’den 2000 yılına kadar tekrar statik büro işletmeciliği yaptı. 2000 yılından beri da-
nışmanlık ve serbest mühendislik işleri yürütüyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salih Özkırşehirli

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Meslek ha-
yatına serbest proje mühendisi olarak Kayseri’de başladı. 1986 yılına kadar statiker ola-
rak çalıştı. Halen Kayseri’de inşaat malzemeleri üreten iki anonim şirket ve müteahhitlik 
hizmetleri yürüten bir anonim şirketin kurucu ortağı olarak iş hayatına devam etmekte-
dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

A. İsmail Özmelek

1947 yılında Balıkesir’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamladı. Çalışma hayatına DSİ Genel 
Müdürlüğü’nde başladı. Askerlik hizmetin tamamladıktan sonra özel sektörde çalışma-
ya başladı. Halen özel bir şirkette yönetici olarak meslek hayatına devam etmektedir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mehmet Akın Özmen

1947 yılında Bismil’de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamla-
dı. Meslek hayatına Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Fen Heyeti Müdürlüğü’nde 
başladı. Bir yıl İnşaat Mühendisleri Odası’nda mesleki denetim görevlisi olarak çalıştık-
tan sonra tekrar aynı kuruma dönerek 1978 yılına kadar burada çalıştı. 1978-1983 yılları 
arasında Suudi Arabistan’da çeşitli şantiyelerde görev yaptı. Halen özel bir firmada mes-
lek hayatına devam etmektedir. 

M. Ünal Özsöyler

1946 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılında Gaziantep’te kendi firmasını 
kurdu. O günden bu yana satılık daire ve iş merkezi inşaatları yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Ali Özyurt

1946 yılında Rize Ardeşen’de doğdu. 1970 yılında Yıldız Üniversitesi Kadıköy Mühen-
dislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde işletme yönetimi ihtisasını tamamladı. 1974 yılında 
Bursa’da Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1997 yılına kadar kontrol 
başmühendisi, yapım şube müdürü, il müdür yardımcısı ve il müdürü olarak hizmet ver-
di. 2000-2003 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan-
lığı görevinde bulundu. 2003 yılından beri Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde il 
müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Atilla Pınar

1944 yılında Erzincan’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde 
meslek hayatına başladı. 1971-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yı-
lında Erzincan Bayındırlık Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1976 yılına kadar bu mü-
dürlükte çeşitli kademelerde çalıştı. 1993 yılına kadar Erzincan’da proje ve taahhüt işleri 
yaptı. Halen İstanbul’da bina inşaatı ve çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.

Ekrem Polat

1940 yılında Elazığ’da doğdu. Yıldız Akşam Teknik Okulu İnşaat Bölümü’nden mezun 
oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1988 yılına kadar serbest inşaat mühen-
disi olarak hizmet verdi. 2000-2003 yılları arasında İstanbul’da takviye işleri yaptı. 2004 
yılından beri bir yapı denetim şirketinin ortağı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

A. Kadir Reyhan

1947 yılında Erzincan’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı Van Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına 
başladı. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya 
başladı. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok projede görev aldı. Halen İstanbul’da proje yöne-
timi ve danışmanlık işleri yapan bir firmada proje müdürü olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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M. Saadet Sabuncuoğlu

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1982 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Üç yıl özel sektör-
de çalıştıktan sonra 1985 yılında Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü’nde 
çalışmaya başladı. 1994 yılında bu kurumdan emekli oldu. Halen özel bir firmada mes-
leki çalışmalarına devam etmektedir.

Adem Sakallı

1942 yılında Ravusta’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mi-
marlık Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl Köy İşleri Bakanlığı Adana YSE 6. Bölge 
Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra aynı kuruma proje mühendisi olarak atandı. 2004 yılına kadar aynı 
teşkilatın çeşitli il müdürlüklerinde köprü şefi, asfalt şefi ve iskan şube müdürü olarak 
hizmet verdi. 2004-2007 yılları arasında Adana İl Özel İdare’de mühendis olarak çalış-
tıktan sonra emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasında kontrol mühendisi olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Salıcı

1946 yılında Uşak’ta doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat yük-
sek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Karabük Demir Çelik İşlet-
meleri Proje Konstrüksiyon Müdürlüğü’nde çelik yapılar projelendirilmesi konusunda 
çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir süre özel bir mühendislik firmasında 
çalıştı. 1974 yılında arkadaşları ile birlikte ilk firmasını kurdu. Şirket müdürlüğü yanında 
500’ü aşkın sanayi tesisinin projelendirilmesinde mühendislik ve yöneticilik yaptı. 1985 
yılından sonra yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren ortaklı altı şirket daha kurdu. Ha-
len gruba bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlıkları yapmaktadır. Evli 
ve dört çocuk babasıdır.

Alaattin Salman

1943 yılında Çanakkale’de doğdu. 1970 yılında İstanbul DMMA İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Aynı yıl Çanakkale Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
göreve başladı. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra mühendislik ofisi 
açarak serbest çalışmaya başladı. 2004 yılında Bozcaada Belediye Meclis Üyesi seçildi. 
Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Özenç (Sel) Sancar

1946 yılında Sarıkamış’ta doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1969 
yılında Bayındırlık Bakanlığı 5. Bölge’de çalışmaya başladı. Statik büro ve şantiyelerde 
kontrollük hizmetlerinde bulunduktan sonra serbest çalıştı ve birçok projenin statik 
projelerini yaptı. 1989 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri’nde baş-
kan danışmanlığı yaptı. Daha sonra Dikmen Vadisi Projesi’nde hakediş birim amiri ola-
rak görev yaptı ve 1997 yılında emekli oldu. Halen Kadınlar Birliği ve Dayanışma Derneği 
Başkanı olup, 20 sivil toplum örgütü üyesidir. İki çocuk annesidir.

Çetin Saraçoğlu

1946 yılında Muş’ta doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok önemli projelerde görev aldı. Halen özel bir grup 
şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.
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Osman Sarı

1945 yılına Giresun’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1972 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Özel sektörde üretim 
mühendisi olarak başladığı meslek hayatında yurt içi ve yurtdışında pek çok projede 
görev aldı. Bu dönemde çeşitli firmalarda ve ortağı olduğu firmalarda, saha mühendisi, 
üstyapılar başmühendisi, teknik müdür, proje müdürü, köprü şantiyeleri müdürü, bö-
lüm sorumlusu ve inşaat işleri müdürü olarak çalıştı. Halen İstanbul’da metro projesinin 
Haliç geçişi, viyadükler ve köprü yapımı inşaatında, inşaat işleri müdürü olarak meslek 
hayatına devam etmektedir. 

Mustafa Selmanpakoğlu

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı bölümde su konusunda yüksek lisans yaptı. 1970-1973 yılları arasında DSİ 
Etüt Plan Dairesi’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir grup arkadaşı 
ile kurduğu firmasında 1975 yılından bu yana yönetici mühendis olarak çalışmaktadır. 
İMO Ankara Şube’nin 12. de 14. dönemlerinde yönetim kurulunda görev aldı. Halen 
İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Raportörü olarak görev yapmaktadır.

Ö. Ertuğrul Soyocak

1949 yılında Çorum’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Meslek hayatının 24 yılını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerin-
de, 11 yılını serbest mühendislik hizmetlerinde geçirerek 2005 yılında emekli oldu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Ünal Şahinoğlu

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Çeşitli inşaat şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı projelerinde şantiye şefi veya proje 
müdürü olarak görev yaptı. Halen proje müdürü olarak çalışmalarına devam etmekte-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Emin Şengil

1948 yılında doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mü-
hendisi olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar özel sektörde görev yaptı. 1973-1975 dö-
neminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ortağı olduğu firmasını kurdu. Halen 
aynı firmanın genel müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir. 

Hüseyin Şengürkan

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Meslek hayatına Karayolları Genel Müdürlüğü 
Planlama Fen Heyeti Müdürlüğü’nde ekonomik analiz mühendisi olarak başladı. 1976 
yılına kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde planlama şefi olarak görev yaptıktan 
sonra özel sektörde çalışmaya başladı. 2009 yılına kadar büyük firmaların yurtiçi ve yurt-
dışındaki çeşitli projelerinde şantiye şefi, teknik ofis şefi, bölge müdür yardımcısı, teknik 
koordinatör, teknik ofis şefi, projeler müdürü, sözleşmeler müdürü, proje müdürü ve 
inşaat müdürü olarak çalıştı. 
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İsmail Şut

1970 yılında Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972 yı-
lında İDMMA’da yüksek lisansını tamamladı. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1973-1976 yılları arasında Ege Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulu’nda 
asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitenin Yapı ve Fen İşleri Daire 
Başkanlığı’nda 1981 yılına kadar kontrol şefi ve kontrol amiri olarak görev yaptı. 1989 yı-
lına kadar serbest mühendislik hizmetlerinde bulundu. 1990-2000 yılları arasında İzmir-
Çeşme Oto Yolu projesini yapan firmada köprü, viyadük proje kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 2004’e kadar Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi müdürlüğü görevini üstlendi. 
2005-2009 yılları arasında Japon-Türk ortaklığındaki müşavir bir firmada Bozöyük-Me-
kece Yolu projesinde proje kontrol mühendisi olarak çalıştı. 

Hasan Tan

1943 yılında Gelibolu’da doğdu. 1970 yılında Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Meslek yaşamı boyunca İstanbul’da serbest mühendislik yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tahir Faruk Tankut

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1973 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1973-1974 döneminde 
askerlik hizmetini tamamladı. Baraj, içme suyu, çeşitli yapı konuları ile proje ve müşavir-
lik hizmetlerinde mühendis, proje yöneticisi ve proje müdürü olarak çalışmalar yaptı. 
Halen bu faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Necip Taşpınar

1946 yılında Afyon’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olduktan sonra dört yıl Ankara’da prefabrik inşaat sektöründe proje ve uygulama konu-
ları ile ilgili çalışmalar yapan bir firmada çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
1976 yılında Afyon’da kendi işyerinde proje, inşaat taahhüt işleri yapmaya başladı. Halen 
1994 yılında kurduğu şirketinde mesleki çalışmalarına devam etmektedir. 1976-1978 ve 
1994-2006 yılları arasında İMO Afyon İl Temsilciliği’nin yanında, Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği hizmetlerinde bulundu. 

Hayrettin Tatlıcı

1970 yılında Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1972 yı-
lında Almanya’da statik büroda çalıştı. 1972-1974 döneminde askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1980 yılına kadar Bayrampaşa ve Kocasinan Belediyelerinin çeşitli kademelerinde 
görev yaptı. Aynı yıl belediyeden ayrılarak kendi bürosunda serbest çalışmaya başladı. 
1985 yılında çalışmalarına yeni kurduğu şirket bünyesinde devam etti. Halen mimar ve 
inşaat mühendisi olan çocukları ile proje ve inşaat işleri yapmaktadır. 

Abdülkadir İlker Timurçin

1949 yılında Şanluurfa’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1971 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1982 yılına kadar kendi 
firmasında 400’den fazla inşaatın mimari ve betonarme projelerinin tasarım ve hesap-
larını yaptı. Ayrıca 1972-1975 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde betonarme 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982-1998 yılları arasında İstanbul’da çeşitli inşaat şirket-
lerinde genel müdür ve genel teknik koordinatör olarak görev yaptıktan sonra emekli 
oldu. 
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Ünal Topçu

1942 yılında Erzurum’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Yıldız Teknik Okulu’ndan mezun 
oldu. Aynı yıl Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye şefi yar-
dımcısı olarak meslek hayatına başladı. 1973 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra tekrar aynı kurumda çalışmaya başladı. 2000 yılında emekli olana kadar şantiye 
şefliği, servis şefliği ve bölge müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Mehmet Toraganlı

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaatında müşavir proje mühendisi olarak 
meslek hayatına başladı. 1974 yılına kadar İzmir’de konut ve sanayi tesisleri yapan bir 
firmada tasarım mühendisi olarak çalıştı. 1974-1975 döneminde askerlik hizmetini ta-
mamladı. Büyük firmaların merkez ofislerinde ve yurtiçi projelerinde yönetici olarak 
görev aldı. 

Halen yurtdışı firmalara mümesillik ve müşavirlik hizmeti veren ortağı olduğu firmasın-
da çalışmalarına devam etmektedir. 

Tamer Tunca

1944 yılında İstanbul’da doğdu. Orta, lise, mühendislik ve master eğitimini Robert 
Koleji’nde yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1971 yılından itibaren özel bir 
firmada sırası ile şantiye şefi, planlama şefi, teknik müdür ve genel müdür olarak çalıştı. 
Kayar kalıp, baca, silo, TV kuleleri, viyadük ayakları gibi yapıların projelendirilmesi ve 
inşası konularında uzman olarak halen genel müdür ve proje tasarım müdürü olarak 
görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Şükrü Turan

1947 yılında doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1971 
yılında İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. Askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra DSİ Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1980 yılına kadar 
DSİ’de yürütülen içme suyu projelerinde görev aldı. İki yıl Erdemir 2. Tevsiat inşaatında 
çalıştıktan sonra özel bir firmanın DSİ’ye karşı yükümlü olduğu içme suyu projelerinde 
görev aldı. 2003 yılına kadar çeşitli firmalarda kentsel altyapı, içmesuyu ve sulama pro-
jelerinde çalıştı. 

2004 yılından beri Ankara’da ortağı olduğu firmada sulama, enerji ve altyapı projelerini 
yürüterek mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kemal Türkoğlu

1947 yılında Artvin Şavşat’ta doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 
inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. Askerlik dönemi hariç 1981 yılına kadar kara-
yollarının çeşitli birimlerinde görev yaptı. 1981 yılında kamudan ayrılarak özel sektörde 
çalışmaya başladı. 1991 yılında ortakları ile kurduğu firmada mesleki çalışmalarına de-
vam etti. 

Halen 2001 yılında kendi adına kurduğu firmasında faaliyetlerine devam etmektedir. 
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Gökhan Türköz

1947 yılında Denizli’de doğdu. 1970 yılında İzmir Buca Mimarlık Mühendislik Özel Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1972 yılına kadar DLH Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Li-
manlar inşaatı 3. Bölge Müdürlüğü’nde balıkçı barınakları ve liman inşaatlarında kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1972-1974 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
aynı müdürlüğe bağlı birçok inşaatın taşeron olarak müteahhitliğini yaptı. 1979 yılına 
kadar İller Bankası’na bağlı kanalizasyon ve içme suyu inşaatlarını, Köy Hizmetleri’ne 
bağlı köprü inşaatlarını müteahhit olarak yaptı. 1979-1990 yılları arasında Denizli 
Belediyesi’nde inşaat mühendisi, fen ve imar işleri müdürü olarak çalıştı. Halen serbest 
inşaat mühendisi olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Ertan Tüz

1939 yılında doğdu. 1968 yılında Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1968-1970 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1974 yılına kadar DSİ 5. Böl-
ge Müdürlüğü’nde Ankara İçme Suyu İsale Hattı projesinde kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 2000 yılına kadar özel sektörde çeşitli firmalarda planlama mühendisi, proje mü-
dürü, planlama müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2000-2002 yılları 
arasında serbest mühendis olarak çalıştı. Halen bir firmada teknik danışman olarak ça-
lışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Semra Siber Uluatam

1947 yılına Siirt’te doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
1972 yılında aynı üniversitenin hidrolik bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1973’de 
Oslo Üniversitesi’nden kıyı biyolojisi alanında diploma aldı. 1977 yılında Vanderbilt 
Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1992 yılında da ODTÜ’de profesör oldu. Aynı 
üniversitenin su kaynakları bölümünde ve GAP Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak 
görev yaptı. 

1996-2002 yılları arasında Amman’da öğretim ve araştırma danışmanı olarak çalıştı. 
2002-2003 yıllarında ise Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi’nde koordina-
tör olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Nimet Piyale (Ekmen) Uluşans

1946 yılında Elazığ’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Kadıköy Mimarlık Mühendislik Özel 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Elazığ İl İmar Müdürlüğü’nde önce kontrol mühen-
disliği ardından müdür vekilliği görevlerinde bulundu. 1973 yılında kamu görevinden 
ayrıldı. İnşaat mühendisi olan eşi ile birlikte İzmir’de kurduğu şirkette yaklaşık 30 yıl dev-
let ve özel sektör için birçok taahhüt projesini tamamladı. Ayrıca 1982-1984 yıllarında 
Libya’da özel bir firmada çalıştı. 

Halen İzmir Bergama’da Kurulu bir yapı denetim şirketinde yapı denetçisi olarak görev 
yapmaktadır. İki çocuk annesidir.

Ahmet Erkan Uzdiyem

1944 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kısa bir süre özel 
sektörde çalıştı. 1995 yılına kadar ESHOT Genel Müdürlüğü ve devamı olan İZSU Ge-
nel Müdürlüğü’nde çoğunlukla proje mühendisi olarak görev aldı. 1995 yılında emekli 
oldu. Hobi olarak betonarme ve su projelerini bilgisayarda programlamakla uğraştı. Üç 
yıl özel sektörde çalıştıktan sonra mesleki çalışmalarını sonlandırdı. 
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Yücel Korkut Ülgür

1970 yılında İDMMA’dan inşaat mühendisi unvanı ile mezun oldu. 1976 yılına kadar mü-
teahhit olarak cephanelik, toplu konut, yol inşaatları ile kat karşılığı konut yaptı. 1976-
1992 yıllarında büyük firmaların çeşitli projelerinde grup şefi, proje müdürü ve İstanbul 
bölge temsilcisi olarak görev aldı. 1992 yılında kendi firmasını kurdu ve alt yüklenici 
olarak yurtiçi ve yurtdışında otel, kültür sarayı, fabrika, iş merkezi ve konut inşaatları 
yaptı. Evlidir.

Mehmet Ali Ünal

1944 yılında Akseki’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. 1976 yılına kadar Bayındırlık 7. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 
Aynı yıl kendi firmasını kurdu. Halen 2002 yılında anonim şirkete çevirdiği firmasında 
mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

Zekai Ütebay

1945 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1970 yılında Yıldız İDMMA İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1975 
yılına kadar Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü’nde görev yaptı. 
Aynı yıl imar müdürü görevindeyken istifa etti ve serbest proje ve mühendislik büro-
sunu açtı. Halen kendisine ait proje bürosu ve inşaat şirketinde mesleki çalışmalarına 
devam etmektedir. Üç çocuk babasıdır.

Y. Doç. Dr. Çetin Varlıtoprak

1944 yılında Buca’da doğdu. 1970 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1977 yılında yüksek lisansını, 1986 yılında da Dokuz Ey-
lül Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak akademik yaşa-
mına başladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca müdür yardımcı-
lığı, genel sekreter vekaleti ve staj komisyonu başkanlığı gibi idari görevler de yapmak-
tadır.  Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ayşe Gülten Yalçın

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü Yol Etüt ve Proje Fen Heyeti Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak 
göreve başladı. 1972-1974 ve 1978-1981 yılları arası hariç 1999 yılına kadar Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görev aldı. Bu dönemde Karayolları 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde ekspresyol proje başmühendisi, proje mühendisi, grup şefi, etüt proje 
başmühendisi ve Anadolu Otoyolu Çamlıca-Gebze Kesimi proje kontrol şefi; Karayolları 
17. Bölge Müdürlüğü’nde otoyol proje başmühendisi, bölge müdür yardımcısı; Kara-
yolları Genel Müdürlüğü’nde otoyol proje şubesi müdürü, otoyollar dairesi başkanı ve 
genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2000-2009 yılları arasında özel bir firmada 
genel müdür olarak hizmet verdi. 

Sefa Yalçın

1949 yılında Çorum’da doğdu. 1970 yılında Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. Bir yıl betonarme ve köprü kürsülerinde asistanlık yaptı. 
1971-1972 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1973’den beri Çorum’da müşavir 
mühendis ve müteahhitlik hizmeti vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hikmet Yalvaç

1947 yılında Düzce’de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1974 yılında aynı üniversitede yapım mühendisliği alanında yüksek lisansını ta-
mamladı. 1970-1973 yıllarında DSİ V. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1978 yılına kadar 
çeşitli şirketlerde dizayn mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1978-1987 yılları 
arasında ortağı ve sahibi olduğu firmalarda bina, işyeri ve toplu konut projeleri tamam-
ladı. 1990 yılına kadar özel sektörde toplu konut ve otoyol inşaatlarında proje müdürü, 
teknik uzman ve teknik müdür olarak çalıştı. 1990-2002 yılları arasında Erdemir’de kı-
demli tasarım mühendisi olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. Halen bir firmada inşaat 
dizayn başmühendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir.

Metin Yavuzdoğan

1970 yılında İDMMA’dan mezun oldu. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1973-1984 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Almanya’da Es-
sen Başkonsolosluğu’nda onarım, tadilat keşif işleri askerlik bölümlerinde çalıştı. Yurda 
döndükten sonra 2007 yılına kadar serbest mühendis ve müteahhit olarak çalışmalarını 
sürdürdü. Halen bir yapı denetim firmasında yapı denetçisi olarak çalışmaktadır. 

M. Varol Yayla

1945 yılında Isparta’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Etibank Genel Müdürlüğü İnşaat Dai-
re Başkanlığı’nda göreve başladı. 1979-1989 yılları arasında Turizm Bankası Antalya 
Bölgesi’nde çalıştı. 1990 yılında Vakıflar Bankası Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nde göreve 
başladı ve buradan emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Paker Yenimazman

1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’ndan 
mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılında arkadaşları ile kur-
duğu mühendislik bürosunda çeşitli konut, proje, inşaat ve ruhsat işleri yaptı. 1974’de 
kendi bürosunu kurdu. 1997 yılına kadar çeşitli inşaat projeleri tamamladıktan sonra 
emekliye ayrıldı. Hobi olarak geliştirdiği, Osmanlı eserleri kolleksiyonerliğini mesleğe 
dönüştürerek Kapalıçarşı İç Bedesten’de kültür ve sanat evini kurdu. Halen bu işyerinde 
ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Salih Turan Yeşilbaş

1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat 
yüksek mühendisi unvanı ile mezun oldu. Askerlik dönemi hariç 1979 yılına kadar Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü’nün çeşitli bölge müdürlüklerinde asfalt şantiye şefi, asfalt 
başmühendisi, yol yapım başmühendisi, bölge müdürü ve bölge müdür yardımcılığı 
görevlerinde bulundu. 1979 yılında buradan istifa ederek inşaat müteahhitliğine başla-
dı. Halen 1995 yılında kurduğu kendi firmasında mesleki çalışmalarına devam etmekte-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

H. Hüseyin Yıldız

1943 yılında Burdur’da doğdu. 1964’de İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü’nde sürveyan 
olarak çalışmakta iken İstanbul Akşam Teknik Okulu’nun inşaat mühendisliği bölümün-
den 1970 yılında mezun oldu. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 
1973 yılından itibaren müteahhitlik, sanayi siteleri kontrol mühendisliği, proje mühen-
disliği ve Burdur Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevliliği yaptı. İki dönem Belediye 
Meclis Üyeliği, dört yıl İMO Burdur Temsilciliği görevlerinde bulundu. Halen proje ofisin-
de kendi adına çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır.
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Yılmaz Yıldız

1942 yılında Trabzon’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra Kadıköy’de kurduğu bürosunda iş hayatına atıldı. Bu 
zamana kadar proje, kat karşılığı inşaat, devlet taahhütlü özel villa ve yazlık inşaatları 
tamamladı. Halen aynı işyerinde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli sosyal dernek-
lerde kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Halen birkaç dernekte çalışmalarını sürdür-
mektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Halil Yılmaz

1949 yılında Antalya’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1971 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1972 yılından bu yana 
çalışmalarını Antalya’da sürdürmektedir. 1984 yılına kadar çeşitli firmalarda şantiye mü-
hendisi ve proje mühendisi olarak çalıştı. 1984-1992 yılları arasında müteahhitlik yaptı. 
Halen 1992 yılında kurduğu firmasında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

İsmet Yılmaz

1945 yılında Çarşamba’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 
1973 yılında İl İmar Samsun Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1985 yılına kadar Toprak ve 
İskan İl Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra Köy Hizmetleri Sam-
sun İl Müdürlüğü’ne atandı. 1997 yılında emekli olana kadar aynı kurumda kontrol mü-
hendisi ve yol şube müdürü olarak görev yaptı. Halen Samsun’da uzman bilirkişi olarak 
görev yapmaktadır. 

Turgut Yılmaz

1947 yılında Rize’de doğdu. 1970 yılında Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Manisa’da proje büro-
su açtı. Dörtlü uygulamanın başlamasından sonra sanayi yapıları konusunda çoğu çelik 
yapı olmak üzere projeci, şantiye mühendisi ve yüklenici olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Altuğ Yurdakuloğlu

1947 yılında Balıkesir’de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden me-
zun oldu. 1973 yılında yüksek lisansını tamamladı. DLH Genel Müdürlüğü’nde planlama 
mühendisi ve planlama şefi görevlerinde bulundu. Askerlik hizmetini Gölcük’te tamam-
ladı. Çeşitli firmaların yurtiçi ve yurtdışı projelerinde şantiye şefi, proje müdürü ve genel 
müdür olarak çalıştı. Balıkesir’de özel bir koleji eğitime açtı. Halen kolej yöneticiliği, tek-
nik danışmanlık ve özel mesleki işler yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kudret Yücesan

1946 yılında Kırşehir’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Kırşehir’de 
bina, fabrika, köprü, cami, okul, sağlık ocağı, akaryakıt ve dinlenme tesisleri, lokanta, 
kafeterya ve düğün salonu inşaatları yaptı. Mucur’da un fabrikası inşaatını yaptı ve yö-
netim kurulu üyeliğinde bulundu. Kırşehir’de bir kiremit fabrikasının inşaatını ve kont-
rollüğünü yaptı. Halen bu fabrikada yönetim kurulu üyeliğinin yanında serbest inşaat 
mühendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca çeşitli yapı kooperatifleri ku-
rarak proje ve kontrollüklerini yaptı.
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Hilmi Yüncü

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1970-1972 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi’nde pro-
je mühendisi olarak çalıştı. 1972-1978 yılları arasında özel bir firmada çeşitli projelerde 
mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 1979 yılından beri kurucu ortağı olduğu mü-
hendislik ve müşavirlik firmasında mühendis, müşavir ve yönetici olarak çalışma haya-
tına devam etmektedir. 

1970 yılından beri İnşaat Mühendisleri Odası’nda çeşitli dönemlerde, Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Danışma Kurulu Üyeliği, Oda Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

Reyhan (Usel) Yüncü

1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı yıl proje mühendisi olarak göreve başladığı DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve 
HES Dairesi’nden 2000 yılında daire başkan yardımcılığı görevinde iken emekli oldu. Evli 
ve iki çocuk annesidir.

Hasan Zerek

1947 yılında Manisa’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1972 yılına kadar İstanbul ve Bodrum’da şantiye şefi ola-
rak çalıştı. Aynı yıl İzmir’e yerleşti ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak mesleki 
hayatına devam etti. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra inşaat müte-
ahhitliğine başladı ve 1998 yılına kadar devam etti. Halen Eskiizmir semtinde bulunan 
akaryakıt istasyonunun sahibi ve işletmecisi olarak çalışmaktadır. Evli ve dört çocuk ba-
basıdır.

Adnan Zervent

1945 yılında Antakya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. DSİ 6. 
Bölge Müdürlüğü 63. Şube Başmühendisliği’nde görev yaptı. Askerlik hizmetini 2. Taktik 
Hava Kuvvetleri’nde tamamladı. Antakya Belediyesi Meclis Üyeliği ve Başkan Vekilliği 
görevlerinde bulundu. Halen ortağı olduğu bir inşaat şirketinde mesleki çalışmalarına 
devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


