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Sunuş
İnşaat Mühendisleri Odası olarak; inşaat mühendisliği mesleğinde 40, 50 ve 60 
yılını dolduran üyelerimiz için hazırladığımız “İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 
40, 50, 60 Yıl” kitabımızı yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Odamızın 2012 yılından beri, meslekte 40. yılını dolduran üyelerimiz için hazırla-
dığı albümde bu yıl, 1979, 1969 ve 1959 yılında üniversiteyi bitirerek Odamıza üye 
olan meslektaşlarımız yer alıyor.

40, 50, 60 yıl boyunca şantiyelerin tozunu soluyan, proje masalarında dirsek çü-
rüten meslektaşlarımız; özel hayatlarından, sevdiklerinden, ailelerinden ayrı ka-
larak sağlıklı bir çevre, yaşanabilir ve güvenli kentler yaratmışlardır.

İnşaat Mühendisleri; İnsanların, insan hakları koşullarına uygun yaşamaları için 
mühendislik hizmeti üretiyorlar. Bu kapsamda gece gündüz demeden çalışan mes-
lektaşlarımıza olan vefa borcumuzu az da olsa ödemek gerekiyor.

1979 yılında üniversiteyi bitiren meslektaşlarımız ömürlerinin 40 yılını, 1969 
yılında bitirenler 50 yılını, 1959 yılında bitirenler 60 yılını; ülkemizin köprüle-
rini, yollarını, konutlarını, hastanelerini, okullarını, metro ve demiryollarını yap-
maya adamışlardır. Toplumun refahı ve mesleğimizin gelişmesi doğrultusunda ça-
lışmışlardır. Aynı zamanda inşaat mühendislerinin yararına olan çalışmaları ilke 
edinerek dünü bugüne taşıyan değerli meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Meslektaşlarımızın ortaya koydukları mühendislik emeği; ülkemizin en doğusun-
dan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar pek çok yapıda ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca yurt dışında yapmış oldukları mühendislik hizmetleriyle de tüm insanlığa 
hizmet etmişlerdir. İnşaat mühendisleri mesleki hizmetleri süresince ellerini sade-
ce taşın altına değil, aynı zamanda kaya parçalarının altına koymuşlardır. Yeni 
bir dünyanın, yeni bir medeniyetin yaratılmasının en temel öznesi olmuşlardır.

Büyük bir mirası bizlere bırakan; bunu yaparken de mesleklerini sade bir şekilde 
fedakarlıklarla bezeyerek, yorulmadan yapan değerli meslektaşlarımızı kutluyo-
ruz. Hazırlamış olduğumuz bu kitap aynı zamanda bir anı kitabı olarak meslek-
taşlarımızın başucunda yer alacak, arkadaşlarına baktıkça öğrencilik yıllarının 
anılarını bugünlere kadar taşımış olacaklardır. Bu kitap aynı zamanda meslektaş-
larımızın çıraklık döneminin acemiliğini, ustalık dönemi ile birleştirerek, meslek 
yaşamının bir sentezi olarak kalplerdeki yerini almış olacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem Yönetim Kurulu; meslekte 40, 50 ve 60 
yılını dolduran meslektaşlarımıza hizmetleri nedeniyle teşekkürü bir borç olarak 
görüyor. Aynı zamanda hazırlamış olduğumuz bu kitap, meslektaşlarımızın geri-
de bıraktıkları yaşam ve meslek öykülerini sürekli olarak diri tutmanın bir aracı 
olacaktır. 

Sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diliyoruz.

Saygılarımızla

İnşaat Mühendisleri Odası
46. Dönem Yönetim Kurulu
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Mehmet Sedat Aban

1954 yılında Şanlıurfa-Bozova’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1977-1979 yılları arasında Ankara 
Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’nde konkasör şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1979-2003 yılları arasında Bayındırlık Ba-
kanlığı bünyesinde mühendis, başmühendis, şube müdü-
rü, daire başkanı, bakanlık müşaviri, müdür yardımcısı ve 
müsteşar yardımcısı olarak çalıştıktan sonra aynı kurum-
dan emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kadir Acar

1954 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1978-2019 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda saha mühendisi, şantiye şefi yar-
dımcısı, şantiye şefi, dekorasyon işleri, hak ediş ve kesin 
hesap şefi, şantiyeler koordinatörü, proje müdürü, kesin 
hesap şefi olarak çalıştı. Evlidir. 

Mehmet Acar

1952 yılında Mardin-Midyat’ta doğdu. 1979 yılında Ada-
na İktisadi Ticari ilimler Akademisi Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra yurt dışında ko-
nut, hastane ve okul inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. 
1986 yılında ülkeye dönüş yaptıktan sonra hükümet ko-
nağı tesisleri ve adliye bina inşaatında şantiye şefliği yap-
tı. Daha sonra özel sektörde hastane ve otel inşaatların-
da şantiye şefi olarak görev yaptı. Ardından yapı denetim 

firmalarında mesleğini sürdürdü. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Nedret Açıkgöz

1948 yılında Çanakkale’de doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Askerlik hizmetini Isparta’da ta-
mamladı. Evlidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)
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Hüseyin Ağlamaz

1953 yılında Konya-Cihanbeyli’de doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadı-
köy Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1980-1985 yılları arasında Bilecik YSE İl 
Müdürlüğü’nde yol yapım mühendisi olarak çalıştı. 1985-
2005 yılları arasında Köy Hizmetleri bünyesinde yol şube 
müdürü, mühendis ve il müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
2005-2006 yılları arasında Bilecik İl Özel İdaresinde mü-

hendis olarak çalıştı. 2006 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Veysi Ağma

1953 yılında Mardin’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından proje 
ve müteahhitlik hizmetleri yaptı. 1982-1988 yılları ara-
sında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda şanti-
ye şefi ve bölge sorumlusu olarak çalıştı. 1988 yılında aile 
firmasını kurdu, mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik 
alanında çalıştı. Kendi firmasında konut, proje, iş han-
ları, fabrika, otel, yazlık site inşaatları ve eski eser proje 

müteahhitlik hizmetleri yaptı, hala çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev aldı. 

İbrahim Ağraz

1957 yılında doğdu. 1979 yılında Konya Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 35 yılı aşkın süreyle yerel ve uluslararası 
alanlarda Kıdemli İnşaat Mühendisi olarak; hava sahası 
inşaatı, bakım ve yönetimi sektöründe çalıştı. Türkiye’de-
ki havacılık endüstrisinde yaklaşık 20 yıl görev yaptı. 
Meslekte son 10 yılını İstanbul ve İzmir’de çeşitli üst dü-
zey yöneticilik görevlerinde geçirdi. DHMİ teknik ekibinin 
Devlet organının bir parçası olarak Antalya Havalima-

nında 9 yıl şef olarak görev yaptı. Uluslararası deneyimleri arasında, Almanya 
ve Avustralya’da mühendis ve şantiye yöneticisi olarak çeşitli müteahhitlik ve 
görevler bulunmaktadır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)
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Şeyhhamit Akbulut

1954 yılında Sivas-Kangal’da doğdu. 1979 yılında AİTİA 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1980-2010 yılları arasında YSE Köy Hizmetlerinde 
kontrol mühendisi ve şube müdürü olarak çalıştı. 2011-
2018 yılları arasında çeşitli özel firmalarda kontrol mü-
hendisi, hızlı tren inşaat kont. ve şantiye şefliği yaptı. 
Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Halil İbrahim Akçay

1954 yılında Konya’da doğdu. 1979 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-2012 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
özel firmalarda şantiye mühendisi, şantiye şefi, hak ediş 
şefi, satın alma şefi, mukaveleler ve taşeron işleri şefi, 
şantiyelerden sorumlu mukaveleler ve taşeron işleri şefi, 
teklif hazırlama şefi ve kesin hesap işleri şefi, şantiye, tek-
nik ofis müdürü olarak sosyal konut, okul, termik santra-

li, su arıtma tesisi ve dağıtım şebekesi, otoyol ve su boru hattı projesi gibi işleri 
yaptı. 2012-2018 yılları arasında yurt dışında kanalizasyon ve atık su şebekesi, 
sulama suyu, yol aydınlatma şebekesi, kullanma suyu ve yangın suyu pompa is-
tasyonları, soğutma şebekesi gibi inşaat işlerini teknik ofis müdürü olarak ta-
mamladı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mahmut Celalettin Akgün

1957 yılında Kocaeli-Karamürsel’de doğdu. 1979 yılında 
İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2019 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda saha mühendisi, şantiye 
şefi, proje müdürü, yapım müdürü, proje müdür yardım-
cısı olarak çalıştı. Evlidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)
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İrfan Akkurt

1952 yılında Kurtalan’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1976-1979 yılları arasında özel bir mühen-
dislik bürosunda teknik ressam konstrüktör olarak çalış-
tı. 1979-1984 yılları arasında YSE Genel Müdürlüğü’nde 
proje mühendisliği yaptı. 1984-1993 yılları arasında Köy 
Hizmetleri 15. Bölge Müdürlüğü’nde proje uygulama şube 
müdürü olarak çalıştı. 1993-2006 yılları arasında Bayın-

dırlık İskan Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2006-2009 yılları 
arasında Kemer Belediyesi’nde imar müdürü olarak çalıştı. 2010 yılında emekli 
oldu. Halen imar uygulama ve hastane projelerinde teknik danışmanlık yapmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Halis Aklar

1955 yılında Balıkesir-Bandırma’da doğdu. 1979 yılında 
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Yurt içi ve yurt dışı şantiye çalışmaları sonrasında 1986 
yılı şubat ayından 2017 yılı mart ayına kadar kamuda gö-
rev yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Uğur Akray

1954 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında Adana 
İTİA İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1983 yılları 
arasında iki özel firmada şantiye mühendisi ve şantiye 
şefi olarak görev yaptı. 1983-2018 yılları arasında Bursa 
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nde muhtelif görevlerde bulun-
du. 2018 yılında emekli oldu. Halen özel sektörde mesleki 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Evlidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)
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Kadri Aksel

1957 yılında Erzincan’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-2011 yılları arasında çeşitli özel firmalarda proje, 
teklif, teknik ofis, teknik ofis şefliği, şantiye şefliği, saha 
şefliği, taşeronluk, kontrollük, lojistik mühendisliği, am-
bar şefliği, grup şantiye şefliği, proje müdürlüğü, teklif 
hazırlama, teknik müdürlük, bilirkişilik, inşaat kalfa usta 
eğitmenliği yaptı. 2007-2008 yılları arasında Antalya 

İMO Finike Temsilciliğinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk baba-
sıdır.

Zülküf Aksoy

1950 yılında doğdu. 1979 yılında Adana İTİA Mühendislik 
Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Resmi kurumda Toprak ve İskan Müdürü olarak 
çalışırken kurumdan ayrılarak kendi mühendislik ofisini 
açtı. Ardından çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, proje 
müdürü, kontrol mühendisi ile proje ve uygulama denet-
çisi olarak çalıştı. 

Ali İhsan Aktürk

1956 yılında Kırıkkale-Hasandede’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Kırıkkale 
Belediyesi’nde ruhsat şube şefliği, yapı kontrol amirliği ve 
fen işleri müdür vekilliği yaptı. 1981 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1986 yılında Kırıkkale Belediyesi’nden 
Ankara Belediyesi’ne tayin oldu, kontrol mühendisi, şe-
beke müdürü ve su kanal işletme dairesi başkanı olarak 
çalıştı. 2009 yılında emekli olduktan sonra yönetiminde 

yer aldığı kooperatife ait konut projelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarında 
bulundu. 2014 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nde yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. İMO Ankara Şubesi 
17. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve 20. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)
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Musa Akyıldız

1951 yılında İzmit’te doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1976-2019 yılları arasında çeşitli özel firma-
larda mesleğini sürdürdü. 1976 yılından bu yana aile şir-
ketinde serbest olarak inşaat ve mühendislik hizmetlerin-
de faaliyetlerini sürdürürken 2009 yılından bu yana oğlu 
ile birlikte çalışmaktadır. Evlidir.

Nevzat Zekeriya Akyurt

1953 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından 
betonarme statik, serbest müteahhitlik, kamu müteah-
hitliği, yeminli özel teknik büro, yapı denetim hizmetleri, 
şantiye şefliği, özel müteahhitlik ve Adalet Bakanlığı’nda 
bilirkişilik yaptı. Üç çocuk babasıdır.

Erden Akyürek

1955 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-2009 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, teknik müdür ve yapı 
denetçisi olarak çalıştı. 2015 yılından bu yana kendi proje 
firmasında mesleğini sürdürmektedir. Yine aynı yıllarda 
liman, sosyal tesis, saha betonlaşması gibi işlerde şantiye 
şefliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şevki Alan

1956 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1979 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1974-
2000 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak çalıştı. 2000 yılında emekli oldu. 2000-
2012 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, 
teknik sorumlu olarak çalıştı. 2005-2009 yılları arasında 
kendi kurduğu müteahhitlik firmasında mesleğini sür-
dürdü. 2015 yılında özel bir firmada şantiye şefliği yaptı. 

2016 yılından bu yana Menderes Belediyesi’nde mühendis olarak mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)
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Sernur Özyurt Alpak

1958 yılında İzmir’de doğdu. 1979 yılında Ege Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-1986 
yılları arasında üstyapı proje yapımı yaptı. 1986-2011 yıl-
ları arasında İller Bankasında içme suyu etüt proje işleri 
yaptı, emekli oldu. Evlidir. 

Ali Suat Alpargu

1957 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1979 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bir süre özel 
firmalarda proje mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra 
kendi bürosunda projeci olarak görev yaptı. 1983 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1989-1991 yılları arasında 
İnönü Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak görev yaptı. 
2001 yılında kendi inşaat şirketini kurdu. Halen projeci 
ve müteahhit olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Sinan Altın

1955 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1984 yılında İTÜ’de yüksek lisans 
eğitimini, 1990 yılında ODTÜ’de doktorasını tamamladı. 
1991 yılından bu yana Gazi Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Gazi Üniversitesinde inşaat mühendisliği bölüm başkan 
yardımcısı ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 

yönetiminde 20’den fazla yüksek lisans tezi,5 doktora tezi tamamlanmıştır. Ulus-
lararası ve Ulusal 80’nin üstünde makale ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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Saffet Altıparmakoğlu

1952 yılında Ordu-Kumru’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1975-1982 yılları arasında Kara 
Yolları Genel Müdürlüğü’nde keşif şartname-kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. 1982-1985 yılları arasında özel sek-
törde muhtelif firmalarda şantiye şefliği yaptı. 1985-1995 
yılları arasında ortağı olduğu şirkette yüklenici olarak 
çalıştı. 1995-2009 yılları arasında iki özel firmada şanti-

yeler koordinatörlüğü ile yapı denetçiliği yaptı. 2009 yılından bu yana Çankaya 
Üniversitesi’nde yapı ve teknik işler müdürü olarak çalışmaktadır. Evlidir. 

Mehmet Numan Altunköprü

1955 yılında Şanlıurfa-Ceylanpınar’da doğdu. 1979 yılın-
da İTİA Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından bu yana 
DSİ bünyesinde teknik ressam, mühendis, kontrol mühen-
disi olarak çalıştı, halen aynı kurumda proje mühendisi 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca İMO Adana Şu-
besinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 

Şinasi Arabacı

1955 yılında Bursa-Orhaneli’nde doğdu. 1979 yılında Sa-
karya Devlet Mühendislik Akademisi inşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. Bursa Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra iki özel firmada 
şantiye müdürlüğü ve teknik müdürlük yaptı. Üç çocuk 
babasıdır.

Muharrem Arduç

1958 yılında Malatya-Arguvan’da doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1980-1981 yılları arasında özel bir mühendislik bü-
rosunda statik proje yaptı. 1981-2012 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, proje müdürü, proje 
koordinatörü olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana 
sahibi olduğu firmasında mesleğini sürdürmektedir.
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Ümit Sırrı Arıcan

1956 yılında İzmir-Kemalpaşa’da doğdu. 1979 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1986 
yılına kadar Suudi Arabistan’da şantiye mühendisi ve 
şantiye şefi olarak çalıştı. Daha sonra 1992 yılına kadar 
ortağı olduğu firmada görev yaptı. 1992-2010 yılları ara-
sında özel bir firmada şirket müdürü olarak çalıştı. Halen 
bir yapı kooperatifinde denetim ve yönetim kurulu üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli taahhüt ve yap-
sat işleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Altan Arıdıcı

1956 yılında İstanbul-Şişli’de doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık (Yıldız Üniversitesi) Kadıköy 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1979-1982 yılları arasında özel bir firmada şantiye 
şefliği yaptı. 1982-2006 yılları arasında Türkiye Elektrik 
Kurumu’nda mühendis, başmühendis, teknik grup müdür 
yardımcısı ve başuzman olarak çalıştı. 2006-2007 yılları 
arasında kurucu ortağı olduğu firmasında mesleğini sür-

dürdü. 2007 yılından bu yana bilirkişilik ve teknik danışmanlık yapmaktadır. Evli 
ve bir çocuk babasıdır.

Nüvit Arıkan

1956 yılında Kütahya-Gediz’de doğdu. 1979 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1980-1988 yılları arasında Sümerbank Genel 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1988-
2019 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, 
taahhüt müdürü, yüklenici, kontrol mühendisi/denetim 
mühendisi olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Sefer Arlı

1956 yılında Samsun’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1979-1999 yılları arasında Ka-
rayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi, şan-
tiye şefi, yapım arazi mühendisi, araştırma başmühen-
disi, yol yapım başmühendisi olarak çalıştı. 1999-2019 
yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde daire 
başkanı ve genel sekreter yardımcısı olarak çalıştı. 2019 
yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Nihat Armağan

1955 yılında Afyon-Sandıklı’da doğdu. 1979 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-1989 yılları arasında YSE Bölge Müdürlüğü bünye-
sinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1989-2014 yılları 
arasında Köy Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yol şube 
müdürü ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2014-2016 
yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde kontrol 
mühendisliği yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Arslan

1956 yılında Elazığ’da doğdu. 1979 yılında Konya Devlet 
Mühendisli Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayol-
ları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladı. 1988 
yılında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ndeki görevinden 
ayrılarak 1988 yılında kendi firmasını kurdu. 2014-2019 
tarihleri arasında İzmir-Çiğli Belediye Başkanlığı göre-
vinde bulundu. 2019 tarihinden itibaren kendi firmasın-
da yönetici olarak çalışmaya devam etmektedir.

Seyit Arslan

1951 yılında Kayseri-Bünyan’da doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında 
serbest müteahhitlik yaptı. 1980-1983 yılları arasında 
Kayseri ve Hakkâri İl İmar Müdürlüğü’nde mühendis ola-
rak görev yaptı. 1983-1984 yılları arasında taahhüt işleri 
yaptı. 1984-2017 yılları arasında çeşitli illerde PTT bün-
yesinde mühendis, inşaat başmühendisi, yapı işleri mü-

dürü, inşaat grup başmühendisi, başmüdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 
Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’nden 2017 yılında emekli oldu. Evlidir.

Rıza Arslanbay

1957 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Eskişe-
hir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. 1979-1996 yılları arasında özel şirketlerde şantiye 
görevlerinde bulundu. 1982 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1996-2007 yılları arasında su yalıtımları ve ko-
rozyon onarımları ile ilgili firmanın temsilciliği görevinde 
bulundu. Halen ortağı olduğu şirketin mesleki faaliyetle-
rini sürdürmektedir. İMO Antalya Şube 10. Dönem ile 14. 
Dönem arasında şube yönetim kurulu üyeliği yaptı. İMO 

Afet ve Müdahale Kurul Üyeliği ile Bilirkişilik Kurulu üyelikleri yaptı. Halen İMO 
Onur Kurulu yedek üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Kadir Aslan

1949 yılında Ankara-Kesikköprü’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Kendi kurduğu 
inşaat firmasında taahhüt işleri yaptı. 2006 yılından iti-
baren Ankara ili ve ilçe adliyelerinde bilirkişi olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Sinan Aşan

1955 yılında Kütahya’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. Evlidir.

Sinan Aşıcı

1955 yılında Hatay-İskenderun’da doğdu. 1979 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1978-2014 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında 
çeşitli özel firmalarda saha şefi, şantiye şefi, denetleme ve 
kontrol şefi, şantiye koordinatörü, proje müdürü, mobi-
lizasyon şefi, kaba işler şefi, bölge müdürü, proje müdür 
yardımcısı, işveren kalite kontrol grup müdürü, inşaat 
kontrol müdürü, şantiye koordinatörü, uygulama müdü-

rü, genel koordinatörü olarak çalıştı. Hastane, İş hanı, otel, askeri konutlar, villa, 
fabrika, AVM, kongre merkezi gibi inşaat işlerini tamamladı. Evlidir. 

Müslüm Atabey

1953 yılında Birecik’te doğdu. 1979 yılında Konya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-2007 yılları arasında Gaziantep İl Ba-
yındırlık Müdürlüğü’nde kesin hesap şefi, il müdür veki-
li, yapım şube müdürü ve il müdürü olarak görev yaptı. 
2007-2011 yılları arasında özel inşaat firmalarında proje 
müdürlüğü yaptı. 2011 yılından bu yana özel bir yapı de-
netim firmasında şirket müdürlüğü yapmaktadır. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.
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Bülent Ataman

1956 yılında Hatay/İskenderun’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Gazi 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1986 
yılları arasında Ankara İl Bayındırlık Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak çalıştı. 1982-2003 yılları arasında Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde mühendis ve Ardahan il 
müdür vekilliği yaptı. 2003-2004 yılları arasında Turizm 
Bakanlığı’nda daire başkanı olarak çalıştı. 2004-2006 yıl-

ları arasında SHÇEK’te daire başkanlığı yaptıktan sonra aynı kurumdan emekli 
oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli özel firmalarda mühendis ve yönetici olarak 
çalıştı. 2011 yılında kısa süre Kuşadası Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. Halen bi-
lirkişilik ve yapı denetim firmasında proje denetçisi olarak görev yapmaktadır. 
Evlidir.

Hacı Ataseven

1954 yılında Ankara-Sincan’da doğdu. 1979 yılında Gazi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1989-
1990 yılları arasında Hollanda’da IHE International 
Institute for Hydraulic and Environmental Engineering 
Hidrolik Mühendisliği Diploması aldı. 1977 yılında özel 
bir prefabrik konut sanayinde imalat kontrolörü olarak 
çalıştı. 1979 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nde baraj proje 
mühendisi olarak görev yaptı. 2006 yılında özel bir fir-

mada baraj proje bölüm sorumlusu olarak çalıştı. 2007-2010 yılları arasında 
kurucu ortağı olduğu üç firmasında genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve şirket 
müdürü olarak çalıştı. 2016 yılında sahibi olduğu şirkette şirket müdürü olarak 
çalıştı. Halen proje müdürlüğü yapmaktadır. 

Şaban Atik

1954 yılında Makedonya-Vranofça’da doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-1987 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
özel firmalarda proje mühendisi, proje etüt şefi ve büro 
ve şantiyelerde çalıştı. 1987-1994 yılları arasında sahibi 
olduğu firmasında inşaat işleri ve taahhüt yaptı. 1994-
2001 yılları arasında kurucu ortağı olduğu firmasında 

görev yaptı. 2001 yılından bu yana sahibi olduğu proje bürosunda mesleğini sür-
dürmektedir. Evlidir.
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Suphi Zafer Atlan

1951 yılında Ankara-Kalecik’te doğdu. 1979 yılında Gazi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1981-1982 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1980-1985 yılları arasında yurt dışında şantiye 
mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1986-2002 
yılları arasında BCE görevlisi, şantiye şefi ve kontrol mü-
hendisi olarak görev yaptı. 2002-2005 yılları arasında 
MEB Dünya Bankası kredili okullar projesinde danışman 
olarak görev yaptı. Emeklidir. 

Halil Avcı

1957 yılında Adana-Kozan’da doğdu. 1979 yılında Adana 
İTİA Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1979 yılında özel bir şirkette mühendis olarak 
çalıştı. 1979 yılından bu yana kendi adına kurmuş olduğu 
şirketlerin sahibidir. Hastaneler, konut, eğitim yapıları, 
kanalizasyon-içme suyu, spor salonları gibi inşaat işleri-
ni tamamladı. Ayrıca yurt dışında 2007 yılından bu yana 
otel, konut, müze, endüstriyel yapı ve eğitim yapıları yap-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İrfan Avcı

1950 yılında Muğla-Fethiye’de doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1969-1979 yılları 
arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptı. 
1979-1992 yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumu İn-
şaat Daire Başkanlığı’nda hak ediş ve kesin hesap işleri 
yaptı. 1992 yılında emekli olduktan sonra muhtelif özel 
sektör kuruluşlarında teklif ve ihale hazırlığı, altyapı ve 
üstyapı inşaatlarında teknik büro, hak ediş ve kesin hesap 

düzenlemelerinde, proje tatbikatı ve kontrolü, proje müdürlüğü görevlerinde bu-
lundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Çetin Ayberkin

1954 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1981-1982 yılları arasında Burdur’da askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979 yılında yurt dışında saha şefliği 
yaptı. 1983 yılında Dalaman Havalimanında şantiye şef-
liği yaptı. 1990-1994 yılları arasında yurt dışında çeşitli 
özel firmalarda proje müdürü ve yönetici olarak görev 
yaptı. 1997 yılında yurt dışında sahibi olduğu firmasında 
mesleğini sürdürdü. Halen yurt dışında proje koordinatö-
rü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir. 

Adnan Aydemir

1953 yılında Ankara-Beypazarı’nda doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1975-2004 yılları arasında 
PTT Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla; teknisyen, mühendis, 
yapı işleri müdürü, inşaat emlak müdürü, yapı işleri daire 
başkan yardımcısı ve yapı işleri daire başkanı olarak ça-
lıştı. 2018 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nafiz Ayhan

1955 yılında Ankara-Altındağ’da doğdu. 1979 yılında 
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1974-1976 yılları arasında Gençlik ve Spor Ankara ve Ada-
na İl Müdürlüğü’nde teknisyen olarak çalıştı. 1980-1990 
yılları arasında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde 
merkez kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1991-2007 yıl-
ları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler 
Daire Başkanlığı’nda merkez kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şermin Aykut

1957 yılında Bursa’da doğdu. 1979 yılında Boğaziçi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1980-2009 yılları arasında çeşitli özel firmalarda sırasıy-
la; maliyet kontrol mühendisi, proje mühendisi, maliyet 
tespit departmanı müdür yardımcısı ve altyapı depart-
man müdürü olarak çalıştı. 2009-2019 yılları arasında 
danışmanlık yaptı. Evli ve bir çocuk annesidir.
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Mehmet Aysel

1956 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1979 yılında 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1988 yılından bu yana kendi şirketinde yönetim kurulu 
başkanlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sinan Aytekin

1957 yılında Kastamonu-İnebolu’da doğdu. 1979 yılında 
Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetin ardından proje 
mühendisliği yaptı. Halen şantiye şefi olarak mesleğini 
sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır. 

Sevinç Bahçeci

1959 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1983 yılında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Baraj-
lar ve HES Şube Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve 
başladı. 33 yıl aynı kurumda çalıştıktan sonra 2016 yılın-
da proje ve inşaat şube müdürlüğü kesin hesap başmü-
hendis vekili olarak çalışma hayatını noktaladı. Evli ve iki 
çocuk annesidir. 
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Recep Bakalcı

1952 yılında doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde 
bir süre şantiyede çalıştı. 1980 yılında İzmir DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başladı. Daha 
sonra Aliağa’da yapımı devam eden Güzelhisar barajın-
da çalıştı. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra Aliağa’da bulunan İzmir rafinerisinde göre-
ve başladı. 2006 yılında emekli olduktan sonra İzmir ve 

Manisa’da yapı denetçiliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Belgin Bakır

1958 yılında Osmaniye-Kadirli’de doğdu. 1979 yılında 
Adana İTİA Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1980 yılları 
arasında proje bürosunda çalıştı. 1980 yılında Adana 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde, Yapım Şube Mü-
dürlüklerinde mühendis olarak görev yaptı. 2000 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk annesidir. 

Necan Bakır

1958 yılında Denizli-Sarayköy’de doğdu. 1979 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından Aydın DSİ 21. Bölge 
Müdürlüğü’nde kati proje servisinde proje mühendisi 
olarak çalıştı. 2003 yılında aynı kurumdan emekli oldu. 
Emekliliğinin ardından Ankara’da özel bir firmada danış-
manlık görevinde bulundu. İki çocuk annesidir. 

Memduh Barut

1959 yılında Aydın-Bozdoğan’da doğdu. 1979 yılında 
Adana İTİA Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1980-2005 yılları arasında İmar ve İs-
kan Bakanlığı Muğla İl İmar Müdürlüğü’nde mühendis ve 
imar şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005 yılında 
emekli oldu. Halen mesleği ile ilgili bazı işler ve ziraat iş-
leriyle uğraşmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mehmet Başaran

1954 yılında Kırklareli-Pınarhisar’da doğdu. 1979 yılında 
İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ar-
dından 1985 yılına iki özel firmada şantiye şefliği yaptı. 
1985 yılında Toplu Konut İdaresinin kurulmasına müte-
akip, TC Emlak Bankası bünyesinde oluşturulan Toplu 
Konut İnşaat Daire Başkanlığı’nda sırası ile Toplu Konut 
İnşaat Kontrol Müdürlüğü, Toplu Konut Proje Değerlen-
dirme Müdürlüğü ve Toplu Konut Daire Başkanlığı görev-

lerini yaptı. 2001-2004 yılları arasında genel koordinatör olarak görev yaptığı 
özel bir şirketler grubunun Sanayi Sitesi 3750 adet işyerinin altyapı ve üstyapı 
inşaatları, yağmur suyu, atıksu, PTT, elektrik gibi projesi ile üstyapı yayalaştırma 
projesi ve ayrıca Halkalı Çöplüğü Rehabilitasyon Projelerini tamamladı. 2004-
2014 yılları arasında 2 dönem Bakırköy ve İBB’de Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 
Bakırköy Belediyesi’nde İmar, Emlak İstimlak, Harita ve Makine Elektrik Müdür-
lüklerinden, Büyükçekmece Belediyesi’nde ise Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Etüd 
Proje ve Çevre Koruma Müdürlüklerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevle-
rinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdüllatif Başaşcı

1952 yılında Konya-Karatay’da doğdu. 1979 yılında Kon-
ya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından kendi 
bürosunu açarak serbest inşaat mühendisi olarak görev 
yaptı. 1981 yılından bu yana kurmuş olduğu şirketinde 
yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Evli ve dört ço-
cuk babasıdır.

Recep Başer

1952 yılında doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MTA Genel Müdürlüğü’nde 
başladı, daha sonra TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde 
Yol Altyapı Daire’sinde sözleşmeli mühendis olarak devam 
etti. 1992-2005 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı DLH 
İnşaatı Genel Müdürlüğü’nde Ankara ve İstanbul Bölge-
lerinde, bölge müdür yardımcısı olarak çalıştı, 2005 yılın-

da emekli oldu. Bu dönemde Havaalanları, Demiryolları ve Liman inşaatlarında 
kontrol amiri olarak görev yaptı. 1991-2013 yılları arasında çeşitli özel firmalar-
da şantiye şefi, proje müdürü, proje müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2014-
2018 yılları arasında müşavir firmada tünel yapım başmühendisi olarak görev 
yaptıktan sonra işin geçici kabulünü tamamladı.
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Muharrem Baştürk

1957 yılında Kırklareli-Babaeski’de doğdu. 1979 yılında 
Konya DMM Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-2012 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şanti-
ye şefi yardımcısı, kontrol mühendisi, grup şefi, şantiye 
şefi, bölge müdürü, bölge amiri, proje müdürü ve kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 40 yıllık deneyim süresince ko-
nut, eğitim kurumu inşaatları, ticaret merkezi inşaatları 
ve hastane inşaatları gibi inşaatlarda çalıştı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Faruk Batmaz

1953 yılında Adana’da doğdu: 1979 yılında Adana İktisadi 
Ticari ilimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1981 yılları 
arasında özel bir firmada, 1984-1989 yılları arasında Yü-
reğir İlçe Belediyesi’nde fen işleri müdür yardımcılığında, 
1999 yılında özel bir firmanın müşavirlik hizmetlerinde, 
2005-2008 yılları arasında özel bir firmada, 2008-2009 
yılları arasında Balıkesir’de TOKİ inşaatında, 2011-2012 
yılları arasında Habur sınır kapısı ek inşaat işlerinde ça-
lıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şefik Bayer

1949 yılında Çanakkale-Ezine’de doğdu. 1979 yılında Yıl-
dız Teknik Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1982-1983 yılları arasında özel bir 
firmada otoyol ve sanat yapıları inşaatında görev yap-
tı. 1983 yılında özel bir firmada mühendis olarak çalıştı. 
1984-2000 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1984-1985 yılları arasında TÜBİTAK’ta 
şantiye şefliği yaptı. 1987-2009 yılları arasında çeşitli 

özel firmalarda şantiye şefi, proje müdürü ve teknik müdür olarak çalıştı. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

Hayati Baykal

1954 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında 
YSE Afyon İl Müdürlüğü’nde köprü, iskan ve içme suları 
şube müdürü olarak göreve başladı. Kasım 2011’de emek-
li oldu. Halen Yapı Denetim hizmeti veren kuruluşlarda 
görev yapmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.
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Nedret Bayramoğlu

1955 yılında Bursa’da doğdu. 1979 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1979-1981 yılları arasında Bursa’da Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol ve 
proje mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra 1981-1985 yılları arasında Bursa’da özel 
bir firmada şantiye şefi ve inşaat müdürü olarak mesleki 
faaliyetine devam etti. 1985 yılından bu yana kendi adına 
kurduğu inşaat firması ile inşaat sektöründe, Bursa ili ve 

çevresinde, ağırlıklı olarak resmi sektör taahhüt işleri ve konut projelerinde mes-
leki faaliyetine devam etmektedir. Bir çocuk babasıdır.

Turgay Bayrı

1957 yılında Kütahya’da doğdu. 1979 yılında İTÜ İnşa-
at Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-1999 yılları arasında çeşitli özel 
firmalarda saha mühendisi, şantiye şefi, kısım şefi, pro-
je müdür yardımcısı, proje müdürü olarak çalıştı. 1999-
2001 yılları arasında kurucu ortağı olduğu firmasında 
mesleğini sürdürdü. 2001-2012 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda proje müdürü, proje yapım genel müdürü 
olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana özel bir gayrimenkul 

şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evlidir. 

Nevzat Becer

1952 yılında İzmir-Ödemiş’te doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1981-1982 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
Mezuniyetinin ardından bugüne kadar kendi proje bü-
rosunda serbest çalışmaktadır. 2006 yılında emekli oldu. 
1992-1998 yılları arasında İMO Altınoluk Temsilciliği gö-
revinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ayhan Benlioğlu

1957 yılında Aydın-Çine’de doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-
1996 yılları arasında Türkiye Süt Endüstri Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1996-2005 yılları arasında İller 
Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 2005 yılın-
da emekli oldu. 2006-2009 yılları arasında serbest proje 
mühendisi olarak çalıştı. 2009-2013 yılları arasında özel 
bir firmada genel müdür olarak çalıştı. 2013 yılından bu 

yana serbest proje mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Jak Benzonana

1954 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. 1979 yılında Yıl-
dız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1984-
1990, 1993-2019 yılları arasında pazarlama müdürü ola-
rak çalıştı. Ayrıca sahibi olduğu firmasında çalıştı. Halen 
bilirkişilik yapmaktadır. Evlidir.

Enver Berkman

1955 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Adana İTİA 
MBF İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1984 yıl-
ları arasında Köy İşleri Bakanlığı İstanbul Toprak Su 3. 
Bölge’de kontrol mühendisliği yaptı. 1984-1997 yılları 
arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda 
mühendis, koordinatör ve müdür olarak çalıştı. 1999-
2008 yılları arasında Şişli Belediyesi Baş. Yapı Kontrol Md. 
mühendis olarak çalıştı. 1982 yılından bu yana İstanbul 

Adliyelerinde mesleki bilirkişilik yapmakta olup halen Çağlayan Adliyesinde bilir-
kişilik yapmaktadır. 2008 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüsnü Emre Berkman

1957 yılında Denizli’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Burdur’da askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979 yılında kendi bürosunu açarak proje, 
inşaat işleri, kat karşılığı işler ve resmi işleri 2002 yılı-
na kadar yaptı. 2002-2014 yılları arasında yapı denetim 
şirketi kurarak mesleğini sürdürdü. Emeklidir. 1993-1998 
yılları arasında Denizli Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Ay-
rıca Denizli adliyesinde bilirkişilik yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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Muzaffer Beşli

1954 yılında Ordu/Ünye’de doğdu. 1979 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi (İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık) 
Galatasaray Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
İstanbul’da büroda ve şantiyede çalıştı. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1985 yılında kendisine ait iş 
yerini Ünye’de faaliyete geçirdi, serbest piyasada proje 
işi yaptı ve ihale işlerine girdi. Seksenli yılların sonunda 
Ünye İnşaat Mühendisleri Odası Temsilciliğinin kurulma-

sına öncülük etti, uzun süre Ünye Temsilciliği yaptı. Kamulaştırma bilirkişiliği ve 
bilirkişilik yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zekai Bikmen

1957 yılında Kayseri’de doğdu. 1979 yılında Sakarya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-1980 yılları arasında özel bir mühen-
dislik bürosunda mesleğini yaptı. Evlidir.

Abdurrahim Bilgin

1953 yılında Dicle’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1974-1982 yılları arasında 
İmar ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Enstitüsünde 
görev yaptı. Sonrasında kendi kurduğu firmasında çalıştı. 
Halen İstanbul’da serbest inşaat ve ticaret faaliyetlerinde 
bulunmaktadır. 

Mehmet Turgut Bilgin

1955 yılında Diyarbakır-Ergani’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1977-2004 yılları arasında 
DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat Fen Heyeti Müdürlüğü ile 
İnşaat Emlak Daire Başkanlığı’nda sırasıyla; teknik res-
sam, mühendis, yapım kontrol şube müdürü, daire baş-
kan yardımcısı ve daire başkanı olarak çalıştıktan sonra 
emekli oldu. 2006-2011 yılları arasında yurt içi ve yurt 

dışında çeşitli özel firmalarda koordinatör, genel müdür ve proje müdür yardım-
cısı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nüsret Bilgin

1955 yılında Hatay-İskenderun’da doğdu. 1979 yılında 
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamla-
dı. Meslek hayatının önemli bir kısmını sanayi yapıları-
nın tasarımı ve inşaatı ile geçirdi. Ayrıca 2010-2015 yıl-
ları arasında yurt dışında toplu konut yaptı. Mesleğini 
İstanbul’da sürdürmektedir. 1998-2019 yılları arasında 
özel bir firmada genel müdür olarak çalıştı.

Ülkü Bilgin

1944 yılında Erzurum’da doğdu. 1979 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Em-
lak Kredi Bankasının yan kuruluşu olan şirkette genel 
müdür teknik yardımcılığı görevini yürüttü. Daha son-
ra Şişli Kaymakamlığında mütevelli heyetinde yer aldı. 
1994-1999 yılları arasında Şişli İlçe Belediyesi’nde Bele-
diye Meclis Üyesi seçilerek aynı belediyede imar komisyon 
üyeliği yaptı. Kendi ofisini kurarak serbest çalıştı. İki yıl 
teknik danışmanlık yaptı. Halen İstanbul Adliyelerinde 

teknik danışman ile teknik müşavirlik ve plan proje tadilatı işlerini yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Resul Billur

1951 yılında Tebriz’de doğdu. 1979 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1979-2010 yılları arasında çeşitli özel fir-
malarda statik hesaplama çalışmaları ve şantiye şefliği 
yaptı. Fabrika, kooperatif, PTT altyapı, içme suyu, villa 
ve iş merkezi gibi inşaat işlerini tamamladı. 2012-2015 
yılları arasında Ataşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşle-
ri Müdürlüğü’nde yol bakım ve onarım şef yardımcılığı, 
2015-2016 yıllarında teknik büro amiri olarak görev yap-

tı. 2018-2019 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefi olarak çalıştı. Evlidir.
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Mustafa Talat Birgönül

1956 yılında Ankara’da doğdu. 1979’dq ODTÜ İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora dereceleri-
ni de aynı üniversiteden sırasıyla 1981 ve 1990 yıllarında 
aldı. Doktora sonrası araştırma yapmak üzere 1993-1994 
akademik yılında, Reading Üniversitesi, Yapım Yönetimi 
ve Mühendisliği Bölümünde ziyaretçi öğretim üyesi ola-
rak bulundu. Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Dalında 72 
adet makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından yayın-

lanmış kitaplarda 9 adet kitap bölümü ve uluslararası/ulusal kongrelerde sunul-
muş ve yayınlanmış 130’ün üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca mahkeme-
lerde ve tahkim kurullarında bilirkişi olarak görev almakta, ulusal/uluslararası 
tahkim davaları için bağımsız uzman raporu hazırlamakta ve inşaat firmalarına 
talep yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Halen ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünün, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Dalında yöneticilik 
görevini sürdürmektedir. 1980 yılından bu yana ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Nevzat Biricik

1955 yılında Tekirdağ-Saray’da doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1981-1982 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladı. Mezuniyetinin ardından mühendislik 
mimarlık bürosunda statik hesap ve statik çizimler yap-
tı. Daha sonra Atatürk havalimanı, askeri havalimanı 
ve İzmir-Aliağa Petkim Rafinerisinde şantiye mühendisi 
olarak görev yaptı. 1988 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa 

Belediyesi İmar-Planlama Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başladı 2006 
yılında aynı kurumda planlama müdürü görevini yürütürken emekli oldu. 2006 
yılından bu yana yapı denetim firmasında denetçi mühendis olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ahmet Boz

1957 yılında Elazığ’da doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun oldu. As-
kerlik hizmetini Erzincan’da tamamladı. 1980-2004 yılları 
arasında DSİ bünyesinde proje mühendisi, ihale servisin-
de metraj, keşif, birim fiyat, sözleşme ve ihale komisyon 
üyeliği, Karakaya Barajı Şb. Müdürlüğü’nde mukavele uy-
gulamaları, hak ediş kontrolü ve onayı, yeni fiyat uygu-
lamaları, tasfiye heyeti başkanlıkları, 1996’da şube mü-
dürü olarak atama, geçici ve kesin kabul heyet üyeliği ile 

başkanlığı yaptı. 2003-2004 yılları arasında DSİ Kars Bölge Müdürlüğü’nde şube 
müdürü olarak görev yaptıktan sonra aynı kurumdan emekli oldu. 2004-2017 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda tünel taşeronluğu, proje müdürü ve genel 
koordinatör olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Cengiz Bozkaya

Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesinden mezun 
oldu. Üniversite yıllarında özel bir şirkette konstrüktör 
ressam olarak çalışma hayatına başladı. Mezuniyetinden 
sonra özel bir mühendislik ofisinde statiker mühendis 
olarak çalıştı. 1985 yılından itibaren özel bir firmanın 
kurucu ortağı olarak serbest çalışmaya başladı, burada 
Türkiye ve yurt dışında çok sayıda akaryakıt istasyonu 
inşaatı işlerini gerçekleştirdi. Halen aynı konu üzerinde 

akaryakıt şirketlerine danışmanlık ve istasyon inşaatları yapmaktadır. 

İpek Bulgurcu

1956 yılında Manisa’da doğdu. 1979 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-2014 yılla-
rı arasında teknik ofis mühendisi, saha mühendisi, proje 
mühendisi, şirket ortağı, genel müdür yardımcısı, tasarım 
koordinatörü, teknik işler direktörü ve proje koordinatö-
rü olarak çalıştı. 

Mustafa Seçkin Buz

1957 yılında Tokat’ta doğdu. 1979 yılında Gazi Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılın-
da Trabzon’da Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisle-
ri İnşaatı Kontrol Amirliğinde mühendis olarak çalıştı. 
1982-2002 yılları arasında Samsun DLH İnşaat 2. Bölge 
Müdürlüğü’nde mühendis, başmühendis, bölge müdür 
yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılından bu yana Ulaş-
tırma Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Atilla Buzağıcıoğlu

1957 yılında Kayseri’de doğdu. 1979 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1983 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1998-2003 yılları arasında özel 
bir firmada teknik ofis müdürü olarak görev yaptı. 2003-
2005 yılları arasında emekli sandığı Maçka oteli yenilen-
mesi projesinde proje yönetimi, proje müdürlüğü yaptı. 
2005 yılından bu yana müşavirlik hizmetleri inşaat mü-
dürü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.
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Gülnur Büket

1958 yılında Ören’de doğdu. 1979 yılında Ege Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılın-
da İzmir Belediyesi bünyesinde kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 1987 yılında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ku-
rulduğunda İzmir Büyük Kanalizasyon projesinde görev 
aldı. Bir dönem İstanbul Beşiktaş Belediyesi’nde Fen İşle-
ri Bölümünde kontrol mühendisi olarak çalıştı. İzmir’de 
İZSU Etüt-Planlama Daire Başkanı olarak göreve başladı. 
Daha sonraki yıllarda etüt-proje müdürü olarak çalıştık-
tan sonra 2015 yılında emekli oldu.

Namık Kemal Büyükaslan

1957 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1979 yılında Çuku-
rova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Gece Bölümünden mezun oldu. 1974-1975 yılları 
arasında bir fabrikada işçi olarak çalıştı. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1976-2001 yılları arasında 
Tarsus Belediye bünyesinde memur ve inşaat mühendisi 
olarak çeşitli görevlerde bulunduktan sonra aynı yerden 
emekli oldu. 2004 yılından bu yana çeşitli yapı denetim 
firmalarında proje denetçiliği yapmaktadır. 2000-2004 

yılları arasında İMO Tarsus Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulun-
du. 2010 yılından bu yana İMO Tarsus Temsilciliği yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Sezai Büyükdurmuş

1954 yılında İstanbul-Sarıyer’de doğdu. 1979 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Kadıköy Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1979 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1985 
yılları arasında Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nde 
şantiye şefliği yaptı. 1986-1994 yılları arasında özel şir-
kette şantiye şefi olarak görev yaptı. 1994-2004 yılların-
da Sarıyer Belediyesi’nde meclis üyeliği, 1999-2004 yılları 
arasında meclis başkanlığı yaptı. 1999-2004 yılları ara-

sında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyeliği, 1999-2004 yıllarında Sa-
rıyer Belediyesi’nde başkan yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)



32

Tanju Büyükgönenç

1953 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galata-
saray Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1980 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 

Ejder Büyükşahin

1950 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1979 yılında 
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1976-2003 yılları arasında Orman Müdür-
lüğü bünyesinde memur, teknik eleman ve makine ikmal 
şube müdürü olarak çalıştı. 2003-2012 yılları arasında 
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ve 8 ilde yapılan Eği-
tim sağlık ocağı inşaat kontrollüğü yaptı. 2012-2015 yıl-
ları arasında Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
20 yataklı Ekinözü entegre hastanesi inşaatı kontrollüğü 
yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mehmet Habip Canbilen

1955 yılında Konya’da doğdu. 1979 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-1981 yılları arasında İller Bankası’nda proje mü-
hendisi olarak çalıştı. 1981-1983 yılları arasında Yıldız 
Üniversitesi’nde uzman olarak görev yaptı. 1983-1995 
yılları arasında İSKİ Genel Müdürlüğü’nde inşaat mü-
dürlüğü yaptı. 1995-2005 yılları arasında serbest çalış-
tı. 2005-2015 yılları arasında özel bir inşaat firmasında 
proje yönetim müdürü olarak mesleğini sürdürdü. Evlidir.

Mustafa Canlı

1954 yılında Konya-Sarayönü’nde doğdu. 1979 yılında 
Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 2000-2016 yılları arasında 
çeşitli konut ve kooperatif inşaatları gibi işlerde şantiye 
şefliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Ayla Celayir

1956 yılında Malatya’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-2010 yılları 
arasında TCK Genel Müdürlüğü Keşif ve Şartname Şube 
Müdürlüğü’nde keşif ve ihale mühendisi, şartname şefi 
olarak çalıştı. Emeklidir. İki çocuk annesidir.

Orhan Celep

1954 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1979-1980 yılları arasında özel bir firmada hesap ve 
çizim işleri yaptı. 1980-1983 yılları arasında kendisine ait 
bürosunda plan, proje ve şantiye şefliği yaptı. 1985-1988 
yılları arasında yurt içi ve yurt dışında şantiye şefi yar-
dımcılığı ve sahalardan sorumlu mühendis olarak görev 

yaptı. 1989-2019 yılları arasında kendisine ait bürosunda plan, proje ve taahhüt 
işleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ahmet Kamil Conker

1954 yılında İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1979 yılında 
İDDMA Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1982-2007 yılları arasında Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım’da başmühendis olarak çalıştı. Aynı ku-
rumda lojman, idari bina, prefabrik bina, trafo merkez-
leri, 35kv indirici merkez inşaatları yapımı ve tranşe (yer 
altı kablo döşeme) işlerinde kontrol mühendisi ve kontrol 
amiri görevlerini yürüttü. 2007 yılında emekli oldu.

Beşir Çağlar

1954 yılında Tokat-Erbaa’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1975-1983 yılları arasında İller 
Bankası bünyesinde teknik ressam, içme su, kanal inşaat 
ve kontrol mühendisliği yaptı. 1983-1987 yılları arasında 
yurt dışında özel bir firmada mühendis, proje işleri, bina 
inşaatı, kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1987-2017 yıl-
ları arasında serbest piyasa inşaat işleri ile devlet ihale 
işleri yaptı. 
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İbrahim Çakır

1955 yılında Giresun-Kızılelma’da doğdu. 1979 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılında İmar ve İskan 
Bakanlığı’nda teknik eleman olarak çalıştı. 1984-2006 yıl-
ları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda kontrol 
mühendisi, yapım şube müdürlüğü, şube müdürlüğü yap-
tı. 2006 yılında aynı kurumdan emekli oldu. 2007-2013 
yılları arasında özel bir site inşaatını tamamladı. Ayrıca 

iki özel yapı denetim firmasında çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaşif Çakır

1956 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Gazi 
Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-
1986 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje inşa-
at Dairesinde proje mühendisi olarak çalıştı. 1986-2004 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, proje 
müdürü olarak çalıştı. 2004-2007 yılları arasında kurucu 
ortağı olduğu firmasında mesleğini sürdürdü. 2007-2010 

yılları arasında özel bir firmada genel müdür olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Alaattin Çakırmelikoğlu

1956 yılında Giresun’da doğdu. 1979 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1980-2005 yılları arasında Ordu Bayındırlık ve 
İskan Müdürü görevindeyken emekli oldu. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1994-2004 yılları arasında 
İMO Giresun temsilciliği görevini yürüttü. Emekli olduk-
tan sonra 14 yıl özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Burhan Çakmak

1955 yılında doğdu. 1979 yılında Çukurova Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Öğrencilik 
yıllarında staj yaptığı yerde şantiye şefliği yaptı. Özel sek-
törde çeşitli illerde kooperatif konutları, site, baraj, kara-
kol, posta işletme merkezi, arşiv binası, cami ve okul gibi 
inşaat işlerini tamamladı. Çeşitli şehirlerdeki TOKi şan-
tiyelerinde proje müdürü ve projeler koordinatörü olark 
çalıştı.
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Erdal Çavdar

1955 yılında Çanakkale-Gelibolu’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1982 yılları 
arasında YSE 19. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1983-2005 
yılları arasında Köy Hizmetleri bünyesinde içme suları 
şefi, mühendis ve inşaat iskan şube müdürü olarak görev 
yaptı. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünde 
mühendis olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Selim Çavdar

1957 yılında doğdu. 1979 yılında ODTÜ İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. 1981 yılında ODTÜ İnşa-
at Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği alanında yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 1980-1981 yılları arasında 
ODTÜ’de yapı mekaniği dalında araştırma asistanlığı 
yaptı. 1981-1982 yılları arasında McMaster University, 
Kanada İnşaat Müh. Bölümü, Yapı Mekaniği Dalında eği-
tim asistanlığı yaptı. 1982-2019 yılları arasında mühen-
dislik-serbest meslek-yapı mekaniği mühendisliği, şirket 

ortağı olarak yapı mühendisliği alanında birçok sınai tesis, metro istasyonları, 
köprüler, elektrik santralleri, prefabrik tipi vs. yapıların projelendirilmesi ve mü-
şavirlik/danışmanlık yapılması, koordinatör olarak birçok sınai tesis projelerin-
de yapı mühendisliği, mühendislik-serbest meslek-yapı mekaniği mühendisliği, 
birçok sınai tesis projesinde yapı mekaniği mühendisliği, birçok hidro elektrik 
santrali projesinde yapı mekaniği mühendisliği yaptı.

Abdulkadir Çelenk

1955 Adıyaman-Kahta’da doğdu. 1979 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Ankara Belediyesi 
ve YSE 5. Bölge‘de çalıştı. 1983 yılında kendi firmasını 
Adıyaman’da kurdu. İnşaat Mühendisliği ve müteahhit 
olarak faaliyetlerine başladı. 1997 yılında sanayici ola-
rak da faaliyetlerini sürdürdü. Halen Adıyaman Organize 
Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 
Evli dört çocuk babasıdır. 
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Mustafa Levent Çelenk

1955 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Gala-
tasaray Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1981-2013 yılları arasında yurt içi ve yurt dı-
şında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi ve bölge sorum-
lusu olarak görev yaptı. Ayrıca 1989-2008 yılları arasında 
tadilat, tamirat ve münferit bina inşaatları yaptı. Bir dö-
nem kendi mühendislik ve mimarlık bürosunda mühen-

dislik faaliyetlerini yürüttü.

Hüsnü Çeşmeci

1947 yılında Konya’da doğdu. 1979 yılında Selçuk Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1997 yılları 
arasında Selçuk Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. Evlidir.

Melih Murat Çetin

İstanbul Beyoğlu’nda doğdu. 1979 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1982 yılları arasın-
da özel inşaat bürosunda mesleki çalışmalarda bulundu. 
1982-2019 yılları arasında çeşitli özel firmalarda statik 
proje yapımı ve yapı denetimi işlerini mühendis ve denet-
çi mühendis göreviyle yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Necati Çetin

1938 yılında Antalya-Elmalı’da doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1964-1966 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. MEB’de öğret-
menlik yaptı. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mü-
hendislik, yapı denetimi ve kontrollük yaptı. 1988 yılında 
emekli oldu. Daha sonra 15 yıl serbest olarak görev yaptı. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Süheda Çetiner

1955 yılında Bilecik-Bozüyük’te doğdu. 1979 yılında Sa-
karya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995-1996 yılla-
rı arasında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini ta-
mamladı. 1979-2004 yılları arasında Türkiye Selüloz ve 
Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nde inşaat proje, keşif 
mühendisi, kontrol şefi, inşaat emlak müdürü olarak gö-
rev yaptı. 2004-2006 yılları arasında bir holdingte emlak 
işleri müdürü olarak çalıştı. 2006-2010 yılları arasında 

Kocaeli Üniversitesinde araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra buradan emek-
li oldu. 2010-2013 yılları arasında bir holdingte yönetici, proje ve uygulama de-
netçisi olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk annesidir. 

Kazım Çetinkaya

1952 yılında Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1975 yılında İçişleri Bakanlığı’nda 
memur olarak çalıştı. 1979-2005 yılları arasında Kara-
yolları Genel Müdürlüğü’nde analiz mühendisi, keşif iha-
le mühendisi ve keşif ihale şefi olarak çalıştıktan sonra 
emekli oldu. Evlidir.

Erkan Çırak

1956 yılında Bursa’da doğdu. 1979 yılında Adana İTİA İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1985-2006 yılları arasında 
özel bir firmanın yurt içi ve yurt dışı işlerinde saha mü-
hendisi, ünite şefi, kısım şefi, köprü şefi, şantiye şefi, proje 
müdürü olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana özel bir fir-
manın yurt dışında proje müdürlüğünü yaptı. Halen aynı 
firmanın yurt dışı projelerinde genel müdür yardımcısı ve 
operasyonel olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Mustafa Çiçekli

1955 yılında Antakya’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara 
Belediyesi İmar Müdürlüğünde kontrol mühendisi ola-
rak meslek hayatına başladı. 1981-2000 yılları arasında 
çeşitli firmalarda kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
2008 yılına kadar çeşitli denetim şirketlerinde proje de-
netçisi olarak çalıştı. Evlidir.

Mehmet Nasuh Çilingir

1952 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1979 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2016 
yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firma-
larda kontrol mühendisi, tasarım mühendisi, şantiye şefi, 
tasarım ofisi şefi, teknik müdür, inşaat müdürü, genel 
müdür, kısım şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. 2016 yı-
lından bu yana sözleşme yönetimi uzmanı olarak mesle-
ğini sürdürmektedir. Evlidir.

Mehmet Çolak

1957 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1979 yılında 
Kara Harp Okulundan mezun oldu. Deniz kuvvetleri ko-
mutanlığında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1988 
yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çeşitli 
kademelerde görev yaptı. 1998-2014 yılları arasında özel 
bir firmada teknik müdür ve genel müdür olarak çalıştı. 
2014 yılından bu yana sahibi olduğu firmada mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Serdar Çolakoğlu

1955 yılında Sinop-Boyabat’ta doğdu. 1979 yılında Gazi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-
2006 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, 
genel müdür ve proje müdürü olarak çalıştı. 2006-2019 
yılları arasında koordinatör olarak mesleğini sürdürdü. 
Üç çocuk babasıdır.
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Şevket Çorbacıoğlu

1951 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1979 yılında Gazi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini Isparta’da 
tamamlandı. 1976-1979 yılları arasında SSK’da, 1979 yı-
lında YSE’de inşaat mühendisliği yaptı. 1984-1987 yılları 
arasında Kentkoop Batıkent projesinde mühendislik yap-
tı. 1999-2007 yılları arasında Başbakanlık Köy Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak görev 
yaptı. 2001-2002 yılları arasında KHGM Diyarbakır Bölge 

Müdürlüğü’nde bölge müdürü olarak çalıştı. Türk Mühendisler Birliği Derneği 
Genel Başkanlığı, TMMOB İMO Genel Sekreterliği ve TMH Genel Yayın Yönet-
menliğinde bulundu. Çeşitli ulusal dergi ve gazetelerde araştırma ve teknopolitik 
içerikli ve mühendislik disiplinine ait yazıları ile yurt içi ve yurt dışı gezi yazıları 
yayımlandı. Karikatür mizah dergisinde yazdı. Yazıların bir kısmı akademik ça-
lışmalarda kaynak olarak kullanıldı. Bugüne kadar yayınlamadığı öykü ve ro-
manları yayına hazırlanmaktadır. Ayrıca Artvin Kalkınma ve Eğitim Vakfı kurucu 
üyesi ve halen 2. Başkanlığı görevini yürütmektedir. Teknopolitikalar Platformu 
kurucusudur. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Sadık Çorpa

1953 yılında İzmir-Karabağlar’da doğdu. 1979 yılında 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1980-2017 yılları arasında İzmir’de çeşit-
li özel firmalarda kontrol mühendisi, şantiye şefi, inşaat 
sorumlusu, kontrol elemanı ve uygulama denetçisi olarak 
çalıştı. 2017 yılından bu yana özel bir yapı denetim fir-
masında çalışmaktadır. 1998 yılında emekli oldu. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

Enver Dalkıran

1951 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1979 yılında 
Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1978-1990 yılları arasında çeşitli özel firmaların sahil 
sulama, kanal ile içme ve yangın suyu, baraj ve HES inşa-
atlarında mesleğini sürdürdü. 1990 yılından sonra kendi 
adına kurmuş olduğu firmasında DSİ inşaat ve taşkın ko-
ruma işlerini yaptı. 2010-2015 yılları arasında çeşitli özel 
firmaların otoyol işinde taahhüt ve denetim elemanı ola-

rak çalıştı. 2018-2019 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri bünyesinde kontrol 
amiri olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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Sabri Dedeoğlu

1955 yılında Yunanistan-İskeçe’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından 3 yıl bir mühendislik bürosunda çalıştı. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1991 yılına kadar 
serbest müteahhitlik yaptı. 1991-2001 yılları arasında 
Kuruçeşme Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalıştı. 2001-
2008 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Su 
İşleri, Kanalizasyon ve Yatırımlar Daire Başkanlığı’nda 

görev yaptı. 2008 yılında emekli olduktan sonra yapı denetim firmasında uygu-
lama denetçisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Serdar Dedeoğlu

1957 yılında Aydın’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Kadıköy Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1994 
yılları arasında Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nde in-
şaat kontrol mühendisliği yaptı. 1994-2002 yılları ara-
sında Bayındırlık Müdürlüğü bünyesinde yapım şube 
müdürü ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 2002-
2004 yılları arasında İzmir Konak Belediyesi’nde fen işle-

ri müdürü olarak çalıştı. 2004-2007 yılları arasında Aydın Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde il müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılından sonra Kamulaştırma 
Bilirkişiliği, teknik danışmanlık yaptı, yapı denetimi şirketlerinde görev yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kazım Özgül Değişmen

1956 yılında İzmir’de doğdu. 1979 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-
2013 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel 
firmalarda proje mühendisi, şantiye şefi, şantiye müdü-
rü, müteahhit mühendis, kontrol amiri ve ince işler amiri 
olarak çeşitli proje, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur 
suyu inşaatı, konut, hastane, okul kompleks alt ve üst 
yapı, kat karşılığı inşaat, büyük kanal projesi, toplu ko-
nut altyapılar, toplu konut inşaatı, proje ve taahhüt işleri 

gibi inşaat işlerini tamamladı. 2015 yılından bu yana özel bir firmada kontrol 
amiri olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Zafer Delihüseyinoğlu

1954 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1979 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bo-
ğaziçi Üniversitesinde Master yaptı. 1980 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında İBB 
İmar Müdürlüğü’nde raportör olarak görev yaptı. 1980-
2017 yılları arasında müteahhitlik yaptı. Her türlü üstya-
pı ve altyapı inşaat müteahhitliği, toplu konut organizas-
yon ve yapımı, kat karşılığı bina yapımı, çeşitli taahhüt 
işleri, ticaret odası mesleki bilirkişiliği, kamu bilirkişiliği, 

yapı denetim ve proje müşavirliği, TİMSE (Türkiye İşveren ve Müt. Sen.) genel 
başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Evlidir. 

Ali Sadık Demir

1949 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1979 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1982-
1999 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefliği 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fehmi Demir

1955 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılında 
YSE Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. 1984-
1987 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak görev yaptı. 1988 yılından bu yana ser-
best olarak mesleğini sürdürmektedir. Emeklidir. İki çocuk 
babasıdır.

Nevzat Demir

1956 yılında Bursa-Karaman’da doğdu. 1979 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları 
arasında T.C. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1980-1984 yılları arasında Yapı 
İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
görev yaptı. 1984-1988 yılları arasında Bursa Bayındırlık 
İskan Müdürlüğü’nde statik büro şefliği yaptı. 1988-1989 
yılları arasında özel bir firmada şantiye müdürü olarak 

çalıştı. 1989 yılından bu yana kurucusu olduğu firmasında şirket müdürlüğü 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)



42

Birsen Demirel

1955 yılında Bilecik’te doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1981-1985 yılların-
da İDMMA Ulaştırma Anabilim dalında, 1985-1989 yıl-
ları arasında DSİ Genel Müdürlüğü’nde, 1989-2007 yıl-
ları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2007 

yılında aynı kurumdan emekli oldu. Evli ve bir çocuk annesidir. 

Veli Demirel

1953 yılında Bilecik’te doğdu. 1979 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizme-
tini tamamladı. 1971 yılında Gölcük askeri tersanesin-
de işçi olarak çalıştı. 1972 yılında PTT’de teknisyen, baş 
teknisyen ve amir olarak çalıştı. Mezuniyetinin ardından 
aynı kurumda mühendis, başmühendis, Telekom müdür 
yardımcısı ve Telekom müdürü olarak görev yaptı. 2000 
yılında PTT’den emekli oldu. 2000-2004 yılları arasında 

özel bir telefon operatöründe yönetici olarak çalıştı. Evlidir.

İlhan Demirhan

1954 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. İzmir-Menemen’de askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-1981 yılları arasında Bayrampaşa Belediyesi’nde 
planlama müdürü olarak görev yaptı. 1984-2016 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi ve proje mü-
dürü olarak çalıştı. 2017 yılından bu yana özel bir fir-
mada mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca 

serbest olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Turan Demirkıran

1955 yılında Sivas’ta doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
bir müteahhit firmasının Ankara dışındaki şantiyelerinde 
çalıştı. 1981-1990 yılları arasında özel bir firmada saha 
mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1990-2006 yılları arasında 
kendisine ait mühendislik bürosunda çalıştı. Konut yapı 
ve işyeri yapı kooperatiflerinde şantiye şefi ve kontrol mü-

hendisliği ile kooperatiflerin hak ediş ve kesin hesaplarını yaptı. Konut sitelerin-
de dış cephe mantolama işlerinde şantiye şefi olarak çalıştı. 2010-2017 yılları 
arasında toplu işyeri sanayi sitesi inşaatlarında, şantiye şefi, hak ediş ve kesin 
hesap mühendisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Dündar Volkan Dereli

1956 yılında Isparta’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1979-1986 yılları arasında TC Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde kontrol amiri olarak görev 
yaptı. 1986-2016 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
şantiye şefi, saha şefi, şantiye şefi yardımcısı, proje mü-
dür yardımcısı, kesin hesap şefi, proje müdürü, hak ediş 
ve kesin hesap şefi olarak çalıştı. Çeşitli konut, otel, altya-

pılar, demiryolu inşaatı projesi, idari ve sinai tesisler projesi, diplomatik site in-
şaatı, devlet yolu inşaatı, havaalanı, muhtelif tamirat ve yenileme işleri, kavşak 
düzenleme, otoyol ve okul inşaatlarını tamamladı. 2016 yılından bu yana özel bir 
firmada teknik müşavirliğini ve inşaatlarını yapmaktadır. Evlidir.

Mehmet Ali Develi

1946 yılında Kilis’te doğdu. 1979 yılında Ege Üniversitesi 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1968-1971 yılları arasında tekniker inşaat 
kontrolü ve yüksek tekniker inşaat kontrolü olarak ça-
lıştı. Mezuniyetinin ardından 2001 yılına kadar Emlak 
Bankası’nda fen eksper bölge fen şefi ve bölge müdürü 
olarak çalıştı. 2001-2012 yılları arasında Denizbank bün-
yesinde bilirkişilik yaptı. 2009-2018 yılları arasında ka-

mulaştırma bilirkişilik yaptı. Ayrıca 1980-2012 yılları arasında bilirkişilik yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nesrin Dibatoğlu

1955 yılında Erzurum’da doğdu. 1979 yılında Galata-
saray mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1980-1993 yılları arasında şirket 
ortağı olarak çalıştı. 1994-2002 yılları arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde raportör olarak görev 
yaptı. 2002-2003 yılları arasında Bağcılar Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’nde müdür, 2003-2006 yılları arasında Bakır-
köy Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde şef olarak görev yaptı.

Türker İbrahim Diker

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1979-1997 yılları arasında çeşitli özel fir-
malarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. 2000 
yılında sahibi olduğu yapı denetim firmasında mesleğini 
yaptı. Evlidir.

Mustafa Dinçer

1954 yılında Uşak-Eşme’de doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1980-1986 yılları arasında TEK bünye-
sinde mühendis ve başmühendis olarak çalıştı. 1997-2002 
yılları arasında TEAŞ ve EÜAŞ bünyesinde hak ediş şefi, 
müfettiş ve baş müfettiş olarak çalıştı. 2007 yılında emek-
li oldu. 2010 yılında özel bir firmada teknik danışmanlık 
yaptı. 2017 yılında yapı denetim firmasında çalıştı. 2019 

yılında iş güvenliği koordinatörü olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ahmet Divan

1953 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından EGO 
Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1981 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1982-1983 yılları arasında özel bir 
firmada şantiye mühendisliği yaptı. 1983-1990 yılları 
arasında DLH Genel Müdürlüğü’nde proje mühendisliği 
yaptı. 1990-2010 yılları arasında ortağı olduğu firmasın-
da şantiye şefi olarak çalıştı. 2010 yılından bu yana kendi 

firmasında mesleğini sürdürmektedir. 

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)



45

İzzet Doğan

1954 yılında Ankara-Polatlı’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini 
Isparta’da tamamladı. 1975-1979 yılları arasında An-
kara Üniversitesi Fen Fakültesinde personel müdür vekili 
olarak çalıştı. 1979-1980 yılları arasında Köy Hizmetle-
ri bünyesinde mühendis olarak çalıştı. 1980-2001 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda mühendis, 
şube müdürü, müdür muavini ve özel idare proje müdürü 

olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Selahattin Doğan

1954 yılında Tokat-Turhal ’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından Turhal Be-
lediyesi Fen İşleri Müdürü ve Belediye Encümen Üyesi ola-
rak çalıştı. Daha sonra Ostim Organize Sanayi Sitesinde 
altyapıdan sorumlu şantiye şefi olarak çalışmaya başladı, 
1993 yılına kadar aynı yerde teknik müdür olarak çalıştı. 
1993 yılında kendi şirketini kurdu 26 yıldır küçük sanayi 

sitesi, konut inşaatı, site, altyapı işleri çok sayıda organize sanayi sitesi altyapı 
işleri, askeri inşaat yapım işleri gibi inşaat işleri yaptı. Halen aynı şirketinde ta-
ahhüt işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cemalettin Doğanay

1953 yılında Kütahya’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-1993 yılları arasında sahibi olduğu fir-
mada çalıştı. 1993-2004 yılları arasında Kütahya OSB’de 
bölge müdürlüğü yaptı. 2004 yılından bu yana ortağı ol-
duğu firmada mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

Lütfi Doğangüzel

1954 yılında Aksaray-Sarıyahşi’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1979 yılla-
rı arasında Adalet Bakanlığı’nda memur olarak çalıştı. 
1979-1999 yılları arasında ASKİ Genel Müdürlüğü’nde 
mühendis ve şube müdürü olarak çalıştı. 2004-2019 yıl-
ları arasında özel bir yapı denetim firmasında uygulama 
denetçisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Emin Doğru

1949 yılında Adıyaman-Besni’de doğdu. 1979 yılında İTİA 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Çeşitli yerlerde çalıştı, İstanbul 
Sarıyer, Bakırköy, Güngören ve Esenler Belediyesi’nde ça-
lıştı, 2011 yılında emekli oldu. Yedi çocuk babasıdır. 

Mustafa Doğruöz

1956 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1983 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda mühendis ve şantiye ofis 
mühendisi olarak çalıştı. 1983-1984 yılları arasında İs-
tanbul Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde imar affı 
uygulamaları, tespit tetkik büro raportörü olarak çalıştı. 
1984-2005 yılları arasında İstanbul Büyük Şehir Beledi-

yesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde mühendis raportör, şef ve müdür yardımcısı 
olarak görev yaptı. 2006 yılından bu yana İBB Zabıta Tedbir Müdürlüğü’nde ka-
mulaştırılan binaların yıkımı, metraj, keşif yıkım maliyet hesapları, ihale dosyası 
hazırlama ve yıkılacak yapılarda teknik inceleme ve danışmanlık işlerinde şef 
mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir.

Mehmet Hamdi Dönertaş

1955 yılında Erzincan-Kemaliye’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1986 yılla-
rı arasında YSE Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak 
çalıştı. 1986-1990 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1990-
2005 yılları arasında Ankara Su ve Kanalizasyon Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı, aynı kurumdan emekli oldu. Evli 
ve bir çocuk babasıdır. 
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Mehmet Serdar Dönmezer

1956 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. 1979 yılında İTÜ 
Taşkışla İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1981 yılında 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1981-1992 yılları arasında özel bir 
müşavirlik firmasında çelik yapı bölüm müdürü olarak 
görev yaptı. 1992-2012 yılları arasında ortağı olduğu fir-
masında müdür olarak çalıştı. Evlidir.

Sadık Duman

1953 yılında doğdu. 1979 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1981-1982 yılları DSİ Bursa 1. Bölge Müdürlüğü’nde mü-
hendis olarak çalıştı. 1980-2017 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda yönetim kurulu üyesi, şantiye şefi, ko-
ordinatör, kontrol amiri, bölge müdürü ve kalite kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. Lüks ve toplu konut inşaatları, 
kamu yapılarının güçlendirilmesi, yeni yapım okul bina-
ları, su yapıları, hazır beton üretimi ve kalite kontrolü ile 

ilgili olarak, yapım ve teknik müşavirlik konularında birikim sahibi olmuştur. 
2017 yılından bu yana özel bir müşavirlik firmasında kontrol mühendisi olarak 
mesleğini sürdürmektedir. 

Halil İbrahim Dural

1957 yılında İstanbul-Kasımpaşa’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-2018 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, saha mühendisi, t. ofis 
mühendisi, saha kısım şefi, proje müdür yardımcısı, tek-
nik ofis müdürü, proje müdürü, proje direktörü yardımcı-
sı, proje müdür yardımcısı, satın alma ve lojistik müdürü 
olarak çalıştı. Evlidir.
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Ali Mahir Dündar

1951 yılında Giresun-Piraziz’de doğdu. 1979 yılında Çu-
kurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1969-1984 yılları arasında MSB Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığında Hava Astsubayı olarak çalıştı. 1984-1992 yıl-
ları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi ve kısım 
şefi olarak çalıştı. 1992-1994 yılları arasında Sultanbeyli 
Belediyesi’nde imar müdürü, 1994-1996 yılları arasında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde trafik işleri müdürü, 

1996-2000 yılları arasında Tuzla Belediyesi’nde başkan yardımcısı, 2000-2009 
yılları arasında Tuzla Belediyesi’nde başkan danışmanı ve meclis üyeliği yaptı. 
2004-2013 yılları arasında çeşitli yapı denetim şirketlerinde çalıştı. 2013-2014 
yılları arasında Bezmi Alem Üniversitesinde inşaat işleri sorumlusu, 2014-2016 
yılları arasında özel bir firmada kontrol mühendisliği yaptı. 2016 yılından bu 
yana müşavirlik ve müteahhitlik firmasında kontrol mühendisliği yapmaktadır. 
2000 yılında emekli oldu. Ayrıca yurt dışında birçok şantiyede çalıştı. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Orhan Ekici

1956 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Vatan Mühendislik 
Mimarlık İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1979-1980 yılları arasında Çukobirlik Tarım Satış koo-
peratifinde mühendis olarak çalıştı. 1980-1982 yılları 
arasında serbest inşaat mühendisliği yaptı. 1983 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1985-1993 yılları arasında 
ortağı olduğu firmasında mesleğini sürdürdü. 1993 yılın-
dan bu yana sahibi olduğu firmasında çalışmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Nihat Ekşilioğlu

1955 yılında Rize-Kalkandere’de doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Yıldız 
Teknik Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
40 yıldır aile şirketinin ortağı ve müdürü olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Ayrıca statik denetçi ve bilirkişi olarak 
çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Bülent Elbistanlıoğlu

1953 yılında Siirt-Eruh’ta doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1980-2005 yılları arasında Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde inşaat mühen-
disi olarak görev yaptı. Evlidir. 

Bayram Elçi

1956 yılında Van’da doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1980-1982 yılları arasında 
muhtelif şantiyelerde şantiye şefliği yaptı. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1982 yılından bu yana sa-
hibi olduğu firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Sabri Engin

1954 yılında Ordu’da doğdu. 1979 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-1981 yılları arasında 
sahibi olduğu firmasında konutların tasarımı ve yapım 
kontrolü işlerini tamamladı. 1982-2018 yılları arasında 
yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, 
teknik müdür, proje müdür yardımcısı, ince işler şefi, tek-
nik ofis müdürü, inşaat koordinatörü ve proje müdürü 
olarak çalıştı. Belediye konutları projesi, su dağıtım şebe-

kesi, su arıtma tesisi, hava kuvvetleri komuta binası tadilatı projesi, konut proje-
si, askeri konutlar, rafineri projesi, otel gibi işleri tamamladı. Evlidir. 

Zeki Cihat Erben

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-1982 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, eternit satışı ve montaj 
danışmanı olarak çalıştı. 1982-1983 yılları arasında or-
tağı olduğu firmasında çalıştı. 1983-2006 yılları arasında 
sahibi olduğu firmasında mesleğini sürdürdü. 2011-2014 
yılları arasında iki özel firmada proje müdürlüğü yaptı. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mustafa Ercek

1954 yılında Diyarbakır-Ergani’de doğdu. 1979 yılında 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1979-2006 yılları arasında Köy Hizmetleri 
bünyesinde mühendis, şube müdürü ve il müdürü olarak 
çalıştı. 2006 yılında emekli olduktan sonra Mersin ve il-
çelerindeki mahkemelerde halen bilirkişilik yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Erdoğan

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1980-2009 yılları arasında çeşitli özel firma-
larda şantiye şefi, şirket müdürü, teknik müdür, kontrol 
mühendisi, inşaat koordinasyonu olarak çalıştı. 2010 yı-
lından bu yana özel bir firmada inşaat koordinasyonu 
yapmaktadır. Evlidir.

Mustafa Eren

1954 yılında Sivas-Yıldızeli’nde doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1973-1979 yılları arasında Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü’nde inşaat teknisyeni olarak çalış-
tı. 1979-1983 yılları arasında EGO Genel Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak çalıştı. 1983-1999 yılları arasında Eti-
bank Genel Müdürlüğü’nde mühendis ve müdür yardım-
cısı olarak çalıştı. Evlidir.

Nalan Eren

1954 yılında Erzurum’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1978 yılları ara-
sında Gümrük Tekel Bakanlığı’nda memur olarak çalıştı. 
1978-1994 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak çalıştı. Evlidir. 
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Osman Nuri Erginer

1958 yılında doğdu. 1979 yılında Konya Devlet Mühendis-
lik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Almanya’da yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 1986 yılında ülkeye dönüş 
yaparak İzmir’de yeminli büro açtı, iki yıl mesleğini sür-
dürdü. Daha sonra kurucu ortağı olduğu firmada görev 
yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ayfer Erken

1952 yılında Mersin- Gülnar’da doğdu. 1979 yılında İDMA 
Galatasaray Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982-2019 yılları arasında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev 
yaptı. 2019 yılından bu yana Doğuş Üniversitesi’nde öğ-
retim üyeliği yapmaktadır.

Sevand Erkul

1955 yılında Çatalca’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
DMMA İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1980 yılında TEK Türkiye Elektrik Kurumu İnşaat Da-
ire Başkanlığı’nda mühendis, şef, müdür yardımcısı ve 
başmühendis olarak görev yaptı. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 2016 yılında EÜAŞ İnşaat Daire 
Başkanlığı’ndan emekli oldu. Muhtelif yapı denetim fir-
malarında görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Şerif Ermutlu

1953 yılında Bursa-Osmangazi’de doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-2018 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şanti-
ye mühendisi, şantiye şefi, teknik mühendis, yapı kontrol 
mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.
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Sahir Erol

1953 yılında Erzincan-Kemah’ta doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1975 yılında Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. 1976-1982 yılları 
arasında Turizm Bakanlığı’nda memur ve mühendis ola-
rak görev yaptı. 1982-1988 yılları arasında Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’nda mühendislik yaptı. 1988-2006 yılla-
rı arasında Maliye Bakanlığı’nda mühendis olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ertuğrul Ersarı

1945 yılında Tokat-Niksar’da doğdu. 1979 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi Mühendislik ve Mimar-
lık Buca Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1966-1968 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında Işıkkent 
Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak çalıştı. Petrol Ofis 
Genel Müdürlüğü Aliağa Bölge Müdürlüğü ve İzmir İZSU 
Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, kesin hesapta 
mühendis olarak çalıştı. 1994 yılında emekli oldu. Kendi 

şirketini kurdu. Halen inşaat ve proje yaparak mesleğini sürdürmektedir. İki ço-
cuk babasıdır.

Celal Engin Ersöz

1955 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 40 yıl boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü 
olarak çalıştı. Bir çocuk babasıdır.
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Mahmut Tayfun Ersözlü

1956 yılında İskenderun’da doğdu. 1979 yılında Adana 
İTİA Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1979-2017 yılları arasında çe-
şitli özel firmalarda büro mühendisi, kesin hesap, saha 
mühendisi, şantiye şefi, kontrol mühendisi, müşavir mü-
hendis, kalite kontrol müdürü, grup lideri, kalite güvence 
müdürü, proje müdür yardımcısı, kıdemli başmühendis ve 
denetçi mühendis olarak görev yaptı. Termik santraller, 
barajlar, içme ve kullanma suyu tesisleri, demir ve çelik 

fabrikaları, atık su arıtma tesisleri, sosyal tesisler, çevre düzenleme ve altyapı te-
sisleri, ilköğretim okulları güçlendirme ve onarım inşaat işleri, müşavirlik, kont-
rollük, kesin hesap, iş sonu projeleri, hak ediş, iş programı ve keşif hazırlanması, 
proje inceleme ve uygulamaları mühendislik hizmetlerinde bulundu. 

Ali Erşahince

1955 yılında Karaman’da doğdu. 1979 yılında Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1979-1981 yılları arasında Ankara Sular 
İdaresi (ASU) mühendis olarak çalıştı. 1981-1990 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi ve şantiye şefi 
yardımcısı olarak görev yaptı. 1991-2011 yılları arasın-
da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (ASKİ) kontrol 
mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. 2011 yılında emek-
li oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Osman Esengün

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1979 yılında Elazığ Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1979-1988 yılları arasında Erzurum Yapı 
İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde yapım ve proje şube mü-
dürü olarak çalıştı. 1988-1996 yılları arasında iki özel 
firmada proje müdürü ve kontrol mühendisi olarak çalış-
tı. 1996-1998 yılları arasında Bursa Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde il müdürü, 1998-2002 yıllarında Yalova 

Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, 2002-2010 yılla-
rında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı, 2010-2011 yıl-
ları arasında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde il müdürü, 2011-2013 
yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bakan müşaviri olarak görev yaptı. 
2013 yılından bu yana ortağı olduğu şirketinde şirket müdürü olarak çalışmak-
tadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Satılmış Erdoğan Eser

1950 yılında Çankırı’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1980-1991 yılları ara-
sında Çankırı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde, imar 
ve afet işleri şube müdürü olarak çalıştı. 1991-1996 yıl-
ları arasında Çankırı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü olarak 
görev yaptı. 1996-2006 yılları arasında Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü’nde çalışmakta iken 2006 tarihinde emekli 

oldu. Emekliliğinin ardından Çankırı Şabanözü’nde Organize Sanayi Bölgesinde 
Bölge Müdürü olarak çalıştı. 2010-2016 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
hak ediş kontrolü ile işletmenin kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili teknik konu-
ların takibi, yapı denetim kuruluşlarında kontrollük, şantiye şefliği ve müşavir 
firma inşaat kontrolü olarak görev yaptı.

Mehmet Hulusi Everest

1950 yılında Malatya’da doğdu. 1979 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasa-
ray Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979 yılında serbest inşaat mühendisliği 
yaptı. 1981-1984 yılları arasında Sivas Bayındırlık Mü-
dürlüğünde mühendis, müdür vekili ve müdür yardımcısı 
olarak çalıştı. 2000-2005 yılları arasında Sivas DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptıktan sonra 
aynı kurumda emekli oldu. Halen mesleğini sürdürmekte-
dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Suat Ezber

1955 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1979 yılında Ada-
na Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1979 yılında DSİ 10. Bölge 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başladı. Etüd ve 
Plan Şube Müdürlüğü’nde imar planları taşkın raporları, 
gölet ve baraj planlama çalışmalarına katıldı. Batman-
Silvan Projesi Mastır Planlama Çalışmasını yürüttü. Di-
yarbakır İçmesuyu Kati Proje çalışmalarında çalıştı. İçme-
suyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 

Planlama proje çalışmalarından sonra, 1994 yılından itibaren inşaat yapım işle-
rinde, uygulama kontrol işlerini, başmühendis ve şube müdürü pozisyonlarında 
yürüttü. 2002 yılı sonunda DSİ’den emekli oldu. Daha sonra serbest çalışmaya 
başladı. Bazı yapım işlerinde, projelere danışmanlık yaptı. Teknik danışmanlık 
çalışmaları devam etmektedir. 1984-1986 İMO Diyarbakır Şube Yönetim Kuru-
lunda görev aldı, 1986-1990 yıllarında 2 dönem İMO Diyarbakır Şube Başkanlığı 
görevini yürüttü. Evli ve beş çocuk babasıdır.
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Ali Fenercioğlu
1953 yılında Malatya’da doğdu. 1979 yılında ODTÜ’den 
mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-2011 yılları arasında çeşitli özel firmalarda mühen-
dis, şantiye mühendisi, proje mühendisi, proje koordina-
törü, şirket ortağı olarak çalıştı. 2011 yılından bu yana 
kurucu ortağı olduğu firmasında mesleğini sürdürmek-
tedir. Evlidir.

Necati Fırat
1955 yılında Sivas-Koyulhisar’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisin-
den mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda memur, şube müdür yardımcısı ve inşa-
at mühendisi olarak çalıştı. 1979-2003 yılları arasında 
Karayolları bünyesinde etüt ekip mühendisi, yol yapım 
şantiye şefi, yol yapım kontrol şefi, yol yapım büro, arazi 
mühendisi, yol yapım başmühendisi, kamulaştırma baş-
mühendisi, araştırma başmühendisi olarak çalıştı. 2004 

yılında aynı kurumdan emekli oldu. 2004-2014 yılları arasında otoyolu mühen-
dislik ve müşavirlik hizmetleri, toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri, be-
ton işleri dizayn ve kontrollerine ait kalite kontrol işleri gibi işleri yaptı. 

Ayşe Filibeli
1958 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Tek-
nolojisi Programında yüksek lisans ve 1988’de Dokuz Ey-
lül Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. 1988-
1989 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi Institute für 
Siedlugswasserbau, Wassergüte-und Abfaellwirschaft’da 
araştırmacı olarak bulundu. Araştırma alanları atıksu 
arıtma teknolojileri, arıtma çamurlarının yönetimi, ana-

erobik arıtma teknolojileri, atıksu geri kazanımı ve kullanımı ve çevre yönetim 
sistemleridir. TÜBİTAK, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ko-
ordinatörlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen, arıtma ça-
murlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi, arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve 
kullanımı ve anaerobik arıtma prosesleri gibi çevre mühendisliğinin çeşitli alan-
larında yapılan 25 kadar projede proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev 
aldı. 2012 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’nde 
Bilim Kurulu Üyesi ve Ekoloji Birim Koordinatörü olarak katkı vermektedir. 2012-
2018 yılları arasında İZSU Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 7 doktora tezi 
ve 28 yüksek lisans tezinin danışmanlığını yürüttü. Ulusal ve uluslararası dergi-
lerde yayınlanmış ve toplantılarda sunulmuş 150’den fazla çalışması vardır. Ders 
notu olarak basılı 2 adet Türkçe kitap ve 4 adet uluslararası kitap bölümü ve 
çeviri kitap bölümünü hazırladı. 1983 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.
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Alaattin Fitoz

1947 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Vatan Mühendislik 
Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1980 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Mezuniyetinin ardından serbest çalışmaya başladı, pro-
jecilik ve yap-sat işleri yaptı. 1986-1989 yılları arasında 
Çınarcık Belediyesi’nde fen işleri amiri olarak çalıştı. 1990 
yılından sonra mühendislik ve müteahhitlik yaptı. Daha 
sonra kendi mühendislik mimarlık bürosunu açarak mes-

leği ile ilgili faaliyetlerine devam etti. 2018 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Faruk Gazel

1955 yılında Konya-Selçuklu’da doğdu. 1979 yılında Kon-
ya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Burdur’da askerlik 
hizmetini tamamladı. Serbest çalıştı, üst yapılarda şanti-
ye şefliği yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İbrahim Geçkin

1954 yılında Muğla’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1982-1984 yılları arasında İstanbul Belediyesi’nde çalıştı. 
1984-2012 yılları arasında Üsküdar Belediyesi’nde mesle-
ğini sürdürdü. 1979-1981 yılları arasında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Yapı Dalında lisansüstü eğitimini 
tamamladı. Emeklidir. Evlidir.

Yusuf Erhan Gerçek

1950 yılında Bitlis’te doğdu. 1979 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980 
yılında Köy Hizmetlerinde köy yolları şefi olarak çalıştı. 
1992 yılında PTT Baş Müdürlüğü’nde yapı işleri mühendi-
si olarak çalıştı. 2005 yılında Türk Telekom’da baş müdür 
yardımcısı ve baş müdür olarak görev yaptı. 2006 yılında 
Bitlis İl Kültür Müdürlüğü’nde araştırmacı olarak çalış-

tıktan sonra 2016 yılına kadar özel bir firmada kontrol mühendisliği yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 
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Mete Girginer

1947 yılında Tekirdağ-Süleymanpaşa’da doğdu. 1979 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1970-1996 yılları arasında Türk Telekom 
bünyesinde çeşitli kademelerde çalıştı. 1980-1981 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. Tekirdağ Türk Te-
lekom Baş Müdürlüğü’nden emekli oldu. 2001 yılından bu 
yana çeşitli yapı denetim firmalarında görev yaptı. Halen 
özel bir yapı denetim firmasında şantiye şefliği yapmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Uğur Göksal

1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. Mesleki yaşamı boyunca Uluslararası 
bina ve sanayi yapıları ve yüksek katlı binalarda üst dü-
zey yönetici ve uygulayıcı olarak çalıştı. Halen dünyanın 
en yüksek binasında yapım müdürü olarak mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yusuf İffet Göktaş

1955 yılında İzmir-Konak’ta doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılından 
itibaren sahibi ve ortağı olduğu firmalarında inşaat mü-
hendisi olarak; projeci, şantiye şefi ve yönetici olarak; 
proje yapımı, okul, konut ve sanayi yapıları inşaatları 
gerçekleştirdi. 45. ve 46. Dönem İMO İzmir Şubesi Yedek 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Evlidir. 

İskender Görgülü

1951 yılında Hatay’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1986-2008 yılları arasında yurt içi ve yurt 
dışında çeşitli özel firmalarda su kanalizasyon, yağmur 
suyu ve yangın vanası inşaatı, uydu haberleşme ve radar 
inşaatı, elçilik, hastane, havaalanı gibi inşaat işlerini ta-
mamladı. 1998-2004 yılları arasında sahibi olduğu fir-
masında plaza inşaatları yaptı. Emeklidir. Evlidir.
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Osman Görür

1955 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1984 yılına kadar proje ve taahhüt işleriyle uğraştı. 
1984 yılında kendi şirketini kurdu. Bayındırlık Müdürlü-
ğü ve TEDAŞ bünyesinde taahhüt işleri ile yapsat konut 
inşaatları yaptı. Ayrıca büyük konut inşaatlarının proje 
müdürlüklerini yaptı. Özel bütçeli kamu kuruluşlarında 
proje danışmanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Emin Gözükırmızı

1954 yılında İstanbul-Sarıyer’de doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-2015 yılları arasında 
yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, 
teknik ofis müdürü, proje müdürü ve teknik koordinatör 
olarak çalıştı. 2015 yılından bu yana İstanbul Adliyesinde 
teknik bilirkişilik yapmaktadır. Evlidir.

İlyas Güden

1952 yılında Kahramanmaraş-Elbistan’da doğdu. 1979 
yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademi-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1995 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda şantiye mühendisi, şan-
tiye şefi ve genel müdür olarak çalıştı. 1996-2014 yılları 
arasında sahibi olduğu firmada çalıştı. 2014 yılından bu 
yana ortağı olduğu firmada mesleğini sürdürmektedir. 
2009-2014 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 
1995 yılında emekli oldu. Evlidir.

Gazi Gülbaş

1954 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1983 yılları arasında iki özel 
şirket bünyesinde damıtma şantiyesi ve Mekke’de villa 
yapım inşaatlarında saha şefi ve ofis teknik işleri yaptı. 
1984-2019 yılları arasında firması adına taahhüt işleri, 
altyapı içme suyu ve birçok ihaleli iş yaptı. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.
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Rahmi Güldaş

1955 yılında İstanbul-Zeytinburnu’nda doğdu. 1979 yılın-
da İTİA Adana Meslek Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1991-2018 yılları arasında çeşitli özel firma-
larda proje müdürü olarak çalıştı. Yurt, okul, idari bina, 
sosyal tesis, arıtma ve müze gibi işleri tamamladı. 2019 
yılından bu yana özel bir firmada teknik ofis şefi olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mahmut Güldür

1954 yılında Manisa-Kula’da doğdu. 1979 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1987 yılları 
arasında SSK İnşaat Dairesi’nde inşaat mühendisi olarak 
çalıştı. 1988-2015 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
şantiye şefi, teknik ofis ve teknik ofis müdürü olarak ça-
lıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Halil Ayhan Gülen

1956 yılında Edirne-Keşan’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Meslek 
hayatı süresinin 28 yılını İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde muhtelif müdürlüklerde görev aldı. En çok 23 
yıl Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nde atıksu, yağmursuyu 
kanal inşaatları, içme suyu, Telekom, yol, köprü, alt geçit, 
üst geçit ve muhtelif sanat yapıları işlerinde kontrol mü-

hendisi olarak görev aldı. Özel sektörde ise 5 yıl havaalanı inşaatı, prefabrik ko-
nut inşaatı, AVM ve otel inşaatı işlerinde sırasıyla saha mühendisi, proje yapım 
ve uygulama mühendisi, hak ediş ve planlama mühendisi olarak çalıştı. Evlidir.

Hamdi Güler

1954 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında Turhal Şe-
ker Fabrikasında çalışmaya başladı. 1979 yılında Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında 
serbest çalışmaya başladı. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1985 yılından bu yana kurucusu ve ortağı ol-
duğu şirkette mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Tahsin Tayfun Gülerkaya

1957 yılında Kayseri’de doğdu. 1979 yılında Sakarya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-1980 yılları arasında Bolu Belediyesi’nde 
mühendis ve Fen İşleri Müdürü, 1981-1984 yılları ara-
sında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nde Yol Grup Mü-
dürlüğü, 1985-1997 yılları arasında Bolu Köy Hizmet-
leri Müdürlüğü’nde İçmesuları Şube Müdürlüğü’nde 
mühendis, 1997-2008 yılları arasında Bolu DSİ 53. Şube 

Müdürlüğü’nde proje inşaat başmühendisi olarak çalıştı. 2008-2019 yılları ara-
sında iki özel firmada baraj inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. Evlidir.

Savaş Osman Gülkılık

1953 yılında İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1979 yılında 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1978-1980 yılları arasın-
da TCK‘da etüt ekip şefi olarak çalıştı. 1982-2016 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda çeşitli birim ve pozisyon-
larda, iş geliştirme müdürü, kontrol şefi ve proje müdürü 
olarak çalıştı. Evlidir.

Şahin Günal

1950 yılında Kalan’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1978-
2004 yılları arasında İzmit Belediyesi’nde çalıştı. 2004 yı-
lından bu yana özel bir mühendislik firmasında mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Turhan Gündüz

1954 yılında Sinop’ta doğdu. 1979 Yıldız Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1986 yılları ara-
sında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, 1986-1992 yılları 
arasında NATO’da, 1992-1994 yılları arasında PTT Baş 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği yaptı. 1994-2015 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda proje müdürü ve 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2016-2017 yılları ara-
sında sınav öğretmenliği yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Nizamettin Günel

1954 yılında Gümüşhane-Şiran’da doğdu. 1979 yılında 
Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1980-2000 yılları arasında özel bir 
firmada teknik satış müdürü olarak çalıştı. 2000 yılından 
bu yana özel bir firmada yönetici olarak çalışmaktadır. 
2014-2019 yıllarında Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Mec-
lis üyesi oldu. 2019-2024 Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir 
Meclis üyesidir. Barajlar, oto yollar ve metro projelerinde 
çalışmalarda bulundu.Evlidir.

Nurettin Günel

1954 yılında Giresun’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982-1983 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da 
özel bir firmada proje mühendisliği yaptı. 1983-2019 yıl-
ları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
çeşitli müdürlüklerinde şantiye şefliği ve raportörlük yap-
tı. 2019 yılında emekli oldu. Evlidir.

Burhan Güner

1956 yılında Trabzon’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesin-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1980-2006 yılları arasında Trabzon Belediyesi’nde 
mühendis olarak çalıştı. 2007-2018 yılları arasında ku-
rucusu olduğu firmasında görev yaptı. 2018 yılından bu 
yana kurucusu olduğu yapı denetim firmasında mesleğini 
sürdürmektedir. Evlidir.

Bekir Gür

1954 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1979 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1978-1983 yılları arasında özel bir firmada 
şantiye şefliği yaptı. 1983-1987 yılları arasında MSB Nato 
Enf. bünyesinde ıslahiye cehpane depoları ve bağlantı 
yolları inşaatında şantiyeler başmühendisi olarak görev 
yaptı. 1987-2015 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
müşavir başmühendisi, teknik müdür, ortak, genel müdür 
ve proje müdürü olarak çalıştı. Restorasyon, yol asfalt 

kaplamaları, akaryakıt depoları ve dolum istasyonu inşaatı, viyadük ve fabrika 
binaları gibi inşaat işlerini tamamladı. 
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Hepgül Güral

1955 yılında İzmir-Buca’da doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1996 yılına kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak 
Şube Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaptı. Evli 
ve bir çocuk annesidir.

Zeki Gürbüz

1956 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1979 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında özel 
bir firmada şantiye şefi olarak çalıştı. 1980-1981 yılları 
arasında kendisine ait bürosunda proje işleri yaptı. 1982-
1983 yılları arasında özel bir fabrika inşaatında saha 
mühendisi olarak çalıştı. 1983-2006 yılları arasında DSİ 
bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra 
buradan emekli oldu. 2006-2011 yılları arasında kendi 

firmasında izolasyon ve inşaat işleri yaptı. 2011-2016 yılları arasında iki özel 
firmada beton işleri şefi ile proje müdürü olarak çalıştı. Evlidir.

Seyfi Nejat Gürcan

1954 yılında Afyon-Sincanlı’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında Yol Su 
Elektrik (YSE) Genel Müdürlüğü’nde kesin hesap mühen-
disi olarak çalıştı. 1980-2001 yılları arasında Elektrik İş-
leri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü’nde proje mühen-
disliği yaptı. 2006-2015 yılları arasında iki özel firmada 
ARGE uzmanı ve proje müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Remzi Gürses

1948 yılında Bulgaristan-Şumnu’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1969-1980 yılları 
arasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde laboratu-
var teknisyeni olarak çalıştı. 1973-1975 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2013 yılları arasında 
Karayolları bünyesinde şantiye mühendisi, kontrol şefi, 
araştırma başmühendisi, bölge müdür yardımcısı ve şube 
müdürü olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hülya Gürsoy

1959 yılında Denizli’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında EGO Genel 
Müdürlüğü’nde mühendis ve kontrol mühendisi olarak 
görev yaptı. 1982-2004 yılları arasında Başkent Elektrik 
Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü’nde mühendis ve kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 

Nezih Gürsoy

1953 yılında Üsküdar’da doğdu. 1979 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1976-1982 yılları arasında özel bir firmada yöneticilik 
yaptı. 1982-1983 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi araştırma asistanı olarak görev yaptı. 1983-1996 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye mühendisi, 
şantiye şefi ve şantiye şefi yardımcısı olarak çalıştı. 1996-
2014 yılları arasında İzmir NATO Karargâhında başmü-
hendis olarak mesleğini sürdürdü. Evlidir. 

Ali Osman Güven

1953 yılında Yalvaç’ta doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendis-
lik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1980-2011 yılları arasında yurt içi ve 
yurt dışında çeşitli özel firmaların han inşaatı, fabrika 
tren istasyonu, iş hanı, restorasyon, hastane, altyapı ye-
nilenmesi gibi inşaat işlerini tamamladı. 2012 yılından 
bu yana geri dönüşüm tesislerinin kurulması işleyişi yö-
neticiliği yürütmektedir. 

Ayşen Güven

1956 yılında Sakarya-Adapazarı’nda doğdu. 1979 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1979-1985 yılla-
rı arasında Adapazarı Belediyesi’nde imar müdürü, mü-
hendis, ESO su grup şefi olarak çalıştı. 1985-1999 yılları 
arasında İSKİ Genel Müdürlüğü’nde Su Prj. müdürlüğü 
mühendis, kanal ruhsat şefi olarak çalıştı. Evlidir.
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Mehmet Erdal Güven

1948 yılında Karabük’te doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1980 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1982-1989 yılları arasında Yozgat Belediyesi’nde fen ve 
imar işleri müdürü, 1989-2004 yılları arasında İstanbul 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak çalış-
tı. 2004 yılında emekli oldu. Emeklilikten sonra yapı de-
netim elemanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Vejdet Turan Güvenç

1954 yılında Mersin’de doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 2008 yılında özel bir yapı denetim firmasında 
proje ve uygulama denetçisi olarak çalıştı. 

Yaşar Güvenç

1953 yılında Erzurum-Çamlıkaya’da doğdu. 1979 yılında 
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1974-2011 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı ve 
Müdürlüğü bünyesinde inşaat teknikeri, kontrollük hiz-
metleri, şube müdürü, müdür yardımcısı, il müdürü ve 
bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları 
arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde il mü-
dür vekili olarak görev yaptı. 2018 yılında emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Adnan Hacıoğlu

1956 yılında Ankara-Kızılcahamam’da doğdu. 1979 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 dö-
neminde askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2016 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi yardımcısı, 
şantiye şefi, koordinatör ve genel koordinatör olarak gö-
rev yaptı. 2017 yılından bu yana özel bir inşaat firma-
sında şantiye şefliği yapmaktadır. Meslek hayatında çoğu 
fabrika olmak üzere konut, yalı, tatil köyü, okul, yurt, 

güçlendirme ve altyapı gibi işleri tamamladı. Ayrıca 2007-2008 yılları arasında 
yurt dışında yapı denetim firmasında denetçilik yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Bahri Haliloğlu

1947 yılında İskeçe’de doğdu. 1979 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1992 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda şantiye mühendisi, şanti-
yeler şef vekili, proje müdür yardımcısı, drenaj şefi ve iş 
bitirme şefi olarak çalıştı. 1993-2007 yılları arasında T 
İş Bankası bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
Evlidir.

Mehmet Haskan

1956 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1979 yılında Adana 
İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Asker-
lik hizmetini tamamladıktan sonra müteahhitlik yaptı. 
1999-2004 yılları arasında Yumurtalık Belediyesi’nde fen 
ve imar müdürü olarak görev yaptı. Halen inşaat ve tarım 
işleri yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Rıza Hayat

1956 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1979 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. Çeşitli firmalarda şantiye mühendisi, şantiye 
şefi, proje müdürü olarak görevlerinde bulunduktan son-
ra 1985 yılında kendi firmasını kurarak çalışmalarını üst 
yapı proje mühendisliği ve müşavirliği ile inşaat uygula-
ma alanında sürdürdü. 1999 yılında kurucusu olduğu fir-
masında şirket müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Gülşen Işık

1956 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1994-1995 yıllarında TODAİE’de 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1978 yılından bu yana 
kamu çalışanıdır. Çeşitli Kamu Kurumlarının; ihale, kesin 
hesap, uygulama birimlerinde kontrol mühendisi, kont-
rol amiri olarak çoğunlukla bina inşaatlarında sahada ve 
büroda görevler yaptı. Orta kademe yöneticilik yaptı. Ha-
len SGK Asgari İşçilik Komisyonu üyesi olarak kamu gö-

revine devam etmektedir. 1994-1996 yılları ve 1996-1998 yıllarına tekabül eden 
dönemlerde İMO Ankara Şube Yönetim Kurullarında Sayman Üye olarak görev 
yaptı. İnşaat Mühendisleri Odasının komisyonlarında üyelere yönelik bilirkişilik 
ve İSG konularında kurs ve eğitimler verdi. 2008 yılından bu yana kamulaştırma 
bilirkişiliği ve adli komisyonlarda mesleki konularla birlikte yapı denetimi ve İSİG 
konularında bilirkişilik yapmaktadır. Bilirkişilik, mesleki konular ile iş sağlığı ve 
iş güvenliği (İSİG) ve yapı denetimi konulu yayınlanmış makaleleri, kongre ve 
sempozyumlarda sunulmuş ve yayınlanmış bildirileri ile “Kamu Kurumu Niteli-
ğindeki Meslek Odası: İMO” isimli yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Bekir Işılak

1953 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1979 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1979-1980 yılları arasında Çiğli Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’nde Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. 
1980-1982 yılları arasında Denizli Mimarlık Mühendislik 
Yüksekokulu yol dersleri okutmanlığı yaptı. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılından bu yana or-
tağı olduğu şirketinde yol ve tretuvar yapımı, yol ve köprü 
inşaatı, kaba inşaat, otel deşarj hattı yapılması, TC Şeker 

Farikalarının çeşitli illerdeki ihaleleri, kanalizasyon şebekesi yapımı, kapalı spor 
salonu, okul binasının tadilatı ve çevre düzenlemesi ile çeşitli plan proje gibi işleri 
yaptı. Ayrıca 2005-2010 yılları arasında çeşitli mahkemelerde bilirkişilik yaptı. 
Evlidir.

Kutlu İnançer

1951 yılında Malatya’da doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1979-1981 yılları arasında özel bir firmanın kanalizasyon 
inşaatında şantiye şefliği yaptı. 1981 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1982-1984 yılları arasında çeşitli özel 
firmalarda şantiye şefi, mühendis ve proje bürosunda 
statik B. A proje mühendisi olarak görev yaptı. 1986 yılın-
da kendi proje bürosunu kurdu. 1993-2010 yılları arasın-
da çeşitli özel firmalarda mühendis, şantiye mühendisi ve 
şef görevlerinde bulundu. 
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Hasan Behzat İnce

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. DSİ’de 39 yıl süresince mühendis olarak görev 
yaptı. Evlidir.

Mehmet İnce

1956 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılında An-
kara İl Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve 
kontrol şefi olarak çalıştı. 1996 yılında Bayındırlık ve İs-
kan Bakanlığı bünyesinde Daire Başkanı ve Genel Müdür 
Yardımcısı olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet İriparlak

1955 yılında İzmir-Konak’ta doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2019 
yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firma-
larda saha mühendisi, şantiye şefi ve kontrol mühendisi 
olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nazmi İslamoğlu

1950 yılında Rize-Fındıklı’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1970-1979 yılları arasında Elektrik 
İşleri Etüt İdaresinde inşaat daire başkanlığı, 1979-1996 
yılları arasında inşaat şubesi kontrol mühendisi olarak 
görev yaptı. 1997-2019 yılları arasında çeşitli özel firma-
larda sulama kanalları, kanal, bordür, parke taşı duvar 
inşaatı ve hızlı tren gibi inşaatlarda şantiye şefi ve kont-

rol mühendisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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İsmail Kabil

1958 yılında Rize’de doğdu. 1979 yılında Sakarya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizme-
tini tamamladı. 1979-2005 yılları arasında Karayolları 
Genel Müdürlüğü bünyesinde yol, köprü, kontrol, şantiye 
şefi, köprüler başmühendisi, köprü yapım şubesi müdürü 
olarak çalıştı. 2005 yılında emekli oldu. 2005 yılından bu 
yana özel bir firmada kontrol teşkilatı başkanlığı yaptı, 
halen muhtelif yol ve üstyapı yapım işlerinin müşavirliği-

nin kontrol teşkilatı başkanlığını yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Kaçmaz

1949 yılında Burdur’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1980-1981 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1985 yılları arasında 
YSE bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1985-
2003 yılları arasında Köy Hizmetleri Müdürlüğü bünye-
sinde kontrol mühendisliği yaptı. Evli ve bir çocuk baba-
sıdır. 

Mehmet Kaçmaz

1952 yılında Konya-Çumra’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979 yılında Köy İşleri Bakanlığı’nda 
kontrol mühendisliği yaptı. 1989-2003 yılları arasında 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde Muş ve Konya 
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ile İzmir Köy Hizmetleri 16. 
Bölge Müdürlüğü yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 
başkan danışmanı olarak çalıştı, 2017 yılında Konya İl 

Özel İdaresi Genel Sekreteri görevindeyken emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Muzaffer Kadıoğlu

1950 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1979 yılında YTÜ Va-
tan Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından 
2018 yılına kadar kendi şirketinde müteahhitlik faaliyet-
lerini yürüttü. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Eczacı-
lık Fakültesinden mezun oldu. Halen serbest eczacı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Mehmet Kaleli

1954 yılında Ankara-Mamak’ta doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında özel sek-
törde mühendis olarak görev yaptı. 1981-1988 yılları ara-
sında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda mühendis olarak 
görev yaptı. 1989-1993 yılları arasında özel sektörde mü-
hendis olarak çalıştı. 1994-2004 yılları arasında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nde mühendislik yaptı. 2004 yılında 

emekli oldu. Halen bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Asaf Kaplan

1952 yılında Yozgat-Yerköy’de doğdu. 1979 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-1984 yılları arasında Toprak 
İskan Genel Müdürlüğü’nde mühendis ve inşaat başmü-
hendisi olarak çalıştı. 1984-1999 yılları arasında özel 
sektörde şantiye şefi ve şirket müdürü olarak görev yap-
tı. 1999-2017 yılları arasında sahibi olduğu yapı denetim 
firmasında denetçi mühendis olarak mesleğini sürdürdü. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Fikret Kara

1952 yılında Kayseri-Felahiye’de doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-2002 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda saha mühendisi, şantiye şefi olarak ça-
lıştı. Tünel, konut kooperatif, baraj gibi inşaat işlerini 
tamamladı. 2004-2019 yılları arasında çeşitli yapı dene-
tim firmalarında yapı denetçisi olarak görev yaptı. 2002 
yılında emekli oldu. Evlidir.
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Ersoy Karadağ

1955 yılında doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1979-1998 yılları arasında Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi, kontrol 
şefi, yapım şube müdürü, il müdür yardımcısı ve müdür 
yardımcısı olarak görev yaptı. 1998-2000 yılları arasında 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Devlet Denetleme binası, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, resepsiyon 
salonu, dört nolu nizamiye kapısı ve girişi düzenlemesi, 

özel yapılar müstakil kontrol amiri olarak çalıştı. 2000-2006 yılları arasında Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde sırasıyla, keşif ve şartname müdürü, imar 
şube, proje şube, afet koordinasyon, vilayetler Hizmet Birliği sorumlusu müdür 
yardımcısı, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri uzman mühendislik görevlerinde 
bulunduktan sonra emekli oldu. 2007-2014 yılları arasında proje danışman ve 
müşavirlik işlerinde kontrol amiri olarak çalıştı. Halen mesleğini sürdürmektedir. 

Halil Karahan

1957 yılında Sivas-Divriği’de doğdu. 1979 yılında Adana 
İTİA Mühendislik Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1 yıl 
Divriği Belediyesi’nde çalıştı. Divriği içme suyu kaptaj ve 
iletim hattı proje ve arazi çalışmalarını yaptı. 1980 yılın-
da Denizli Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünde Asistan olarak göreve başladı. 
1981 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde yüksek 
lisans eğitimine başladı. Ders aşamasını tamamladıktan 

sonra askerlik görevini yerine getirdi ve 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitü’sünde yüksek lisans, 1988 yılında ise doktorasını tamamladı. 
Doktorasını tamamlayana kadar DEÜ Denizli Mühendislik Fakültesinde Hidrolik 
Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1989 yılında aynı bölümde 
Hidrolik Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyesi oldu. 1996 Yılında 
Pamukkale Üniversitesi Hidrolik Anabilim Dalında doçent, 2002’de ise profesör 
ünvanlarını aldı. 2001-2011 yılları arasında Bölüm Başkanlığı, 2009-2011 yılları 
arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yaptı. 1992 yılından beri 
çok sayıda ulusal ve uluslararası sulama, drenaj ve baraj rehabilitasyon proje-
sinde uzman, danışman ve senyör mühendis olarak çalıştı. Hidrolik, hidroloji, 
optimizasyon teknikleri, su kaynaklarının bütünleşik yönetimi ve modellenmesi 
konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve bildirisi bulunmakta-
dır. Halen Pamukkale Üniversitesi’nde Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim 
üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Recep Karahan

1958 yılında Gaziantep-İslahiye’de doğdu. 1979 yılında 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında 
Bayındırlık Bakanlığı’nda proje mühendisliği yaptı. 1980-
1990 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi ve 
proje müdürü olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana sahibi 
olduğu firmasında genel müdür olarak çalışmaktadır. Ev-
lidir.

Salih Karakaş

1952 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1980 yılında Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nde kontrol mühendisliği yaptı. 1983-2019 yıl-
ları arasında Adana Adliyelerinde bilirkişilik yaptı. 1989-
2015 yılları arasında Adana ASKİ Genel Müdürlüğü’nde 
ihale ve kesin hesap müdürü ve uzman mühendis olarak 
görev yaptı. 2015 yılından bu yana Adana adliyelerinde 

bilirkişilik yapmaktadır. Emeklidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Halim Karan

1950 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1979 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında Hopa’da kıyı liman mühendisi olarak çalış-
maya başladı. Farklı bölgelerdeki liman şantiyelerinde, 
balıkçı barınağı inşaatlarında, yat limanı inşaatlarında 
şantiye şefi olarak çalıştı. Son olarak İnebolu Liman ik-
mal inşaatında şantiye şefi görevinde bulundu. 2003 yılı 
Mart ayından itibaren İnşaat Mühendisleri Odası’nda 

Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Necati Karayol

1954 yılında Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-
1989 yılları arasında İmar ve İskan Bakanlığı-Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği yaptı. Kırık-
kale Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde imar müdürü olarak 
görev yaptı. 2004-2009 yılları arasında Adalet Bakanlığı-
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı kontrol amiri olarak çalış-
tı. Emekli olduktan sonra yapı denetim firmasında proje 

ve yapı denetim elemanı olarak çalıştı. Daha sonra özel bir mühendislik bürosun-
da betonarme proje elemanı olarak çalıştı. Evlidir.
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Günay Karlılar

1956 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Gazi Üni-
versitesi) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1992 
yılları arasında DLH bünyesinde kontrol mühendisi ve 
kontrol başmühendisi olarak çalıştı. 1992-2005 yılları 
arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezi Da-
iresi Başkanlığı’nda şube müdürü ve kültür merkezleri 
dairesi daire başkan vekili olarak çalıştıktan sonra aynı 

kurumdan emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Kart

1956 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1981 yılları arasında Liman-
lar İnş. İskenderun Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühen-
disi ve başmühendisi olarak görev yaptı. 1981-2004 yıl-
ları arasında DSİ 66. Şube Müdürlüğü’nde başmühendis 
ve şube müdürü olarak çalıştı. 2004’ten bu yana ticaret 
yapmaktadır. Sahibi olduğu firma ile kamu ihalelerine 

katılarak taahhüt işleri yapmaktadır. Evlidir.

Arif Ferda Kartal

1955 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. 1979 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1981-1992 yılları arasında kendisine ait bürosun-
da statik proje ve kontrollük yaptı. 1992-2000 yılları ara-
sında iki özel firmada şantiye şefliği göreviyle konukevi 
inşaatı, kütüphane, kafeterya, okul, kampus altyapı in-
şaatı ve sulama inşaatı gibi işleri yaptı. 2000-2003 yılları 
arasında kendisine ait mühendislik ve taahhüt firmasın-
da mesleğini sürdürdü. 2003-2019 yılları arasında çeşitli 

özel firmalarda şantiye şefi, proje müdürü, teknik büro müdürü ve uygulama de-
netçi mühendisi olarak görev yaptı. Kültür merkezi, acil servis, hükümet konağı, 
konut, jandarma karakolu, alışveriş merkezi, afet konutu inşaatı, adliye sarayı, 
öğrenci yurdu gibi inşaat işlerini tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)



73

Kemal Kaser

1951 yılında Bitlis’te doğdu. 1979 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1978-
2004 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde 
mühendis, şef, şube müdürü, müdür yardımcısı ve müdür 
olarak çalıştı. 2013-2015 yılları arasında Kocaeli Serbest 
Bölgesi yapı denetim firmalarında inşaat koordinatörü 
olarak görev yaptı. Halen özel bir yapı denetim firmasın-
da proje ve uygulama denetçisi olarak çalışmaktadır. Bir 
çocuk babasıdır.

Veysi Kavak

1955 yılında Mardin-Savur’da doğdu. 1979 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. DLH Ba-
yındırlık Bakanlığı’nda kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1986-2001 yılları arasında kendi firmasını kurarak taah-
hüt işleri yaptı. 2003 yılından bu yana özel bir firmada 
şantiye şefi ve proje müdürü olarak mesleğini sürdürmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nazım İlhan Kavaklı

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Çukuro-
va Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-1996 yılları arasında Türkiye Kömür İşletmelerinde 
başmühendis olarak çalıştı. 1996-2011 yılları arasında 
müteahhitlik yaptı. 2011-2019 yılları arasında şantiye 
mühendisliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erdoğan Kaya

1959 yılında Zonguldak-Devrek’te doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-1984 yılları arasında 
YSE Müdürlüğü’nde mühendis ve şantiye şefi olarak çalış-
tı. 1985-2005 yılları arasında Köy Hizmetleri bünyesinde 
şube müdürü, il müdürü, bölge müdür yardımcısı olarak 
çalıştı. 2005-2017 yılları arasında Tarım ve Orman Ba-
kanlığında mühendis olarak çalıştıktan sonra aynı ku-

rumdan emekli oldu. 2007 yılından bu yana Mahkemelerde bilirkişilik yapmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)



74

Hasan Kaya

1957 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-1993 yılları arasında özel bir 
firmada şantiye şefliği yaptı. 1993-2019 yılları arasında 
özel bir firmada genel müdürlük yaptı. Halen danışman-
lık yapmaktadır. Evlidir. 

Şükriye Kayhan

1958 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981-2006 yılları arasın-
da Köy Hizmetleri bünyesinde köprü kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 2006 yılında emekli oldu. 2010 yılından bu 
yana özel bir yapı denetim firmasında uygulama denetçi-
si olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk an-
nesidir. 

Sabahattin Kekilli

1950 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Adana İktisadi 
Ticari ilimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Serbest taahhüt 
ticaret işleri yaptı. 2005 yılında emekli oldu. 

Hamdi Keleş

1952 yılında Sivas-Gölova’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları ara-
sında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1982 yılları 
arasında YSE Genel Müdürlüğü bünyesinde kesin hesap 
mühendisi olarak çalıştı. 1982-1990 yılları arasında Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatla-
rında kontrol mühendisliği yaptı. 1990-1997 yılları ara-
sında Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı’nda mühendis 

olarak çalıştı. 1997 yılında emekli olduktan sonra 2015 yılına kadar çeşitli koope-
ratif ve inşaat firmalarında kontrol mühendisi ve şantiye mühendisi olarak görev 
yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Şerif Mehmet Kelhafız

1951 yılında Rodos’ta doğdu. 1979 yılında Ege Üniver-
sitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1975-2011 yılları arasında çeşitli özel firmalarda kesin 
hesap, kontrol yardımcısı, şantiye şefi, kontrol mühendisi 
ve kontrollük yaptı. Evlidir.

Mehmet Kemer

1953 yılında Bursa’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından 1981 yılına kadar Bursa’da pro-
je bürosunda çalıştı. 1981 yılında Bursa Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü’nde göreve başladı ve kurumun İmar 
Şube Müdürlüğü, Yapım Şube Müdürlüğü, Yapım İncele-
me Şube Müdürlüğü ve Yapı Laboratuvarı bölümlerinde 
kontrol mühendisi olarak görev aldı. 2005 yılında emekli 
oldu. Geçen zamanda muhtelif şirketlerde şantiye şefliği 

yaptı, yapı denetim bürosunda çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nerman Keskin

1954 yılında Iğdır-Aralık’ta doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979 yılında Koop. Genel Müdürlüğü 
Van Koop. Böl. Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. 
1982 yılında YSE İl Müdürlüğü’nde yol yapım mühendisi 
olarak çalıştı. 1984-1998 yılları arasında Köy Hizmetleri 
bünyesinde yol yapım mühendisi, yol şube müdürü, plan 
proje şube müdürü, mühendis ve il müdürü olarak çalıştı. 

2001-2002 yıllarında  Köy Hizmetleri bünyesinde il müdürü olarak görev yaptı. 
2004 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Cem Ketencioğlu

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Adana İTİA 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-2018 yılları arasında çeşitli özel firmalarda saha 
mühendisi, şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. 
Tünel, baraj, metro inşaatı, ağır prefabrik yapılar, ön-
germeli plak ve kirişler, yol-asfalt inşaatları, altyapı in-
şaatları, hızlı tren projeleri, fabrika inşaatları, tramvay 
inşaatları ve yurt dışı muhtelif projeleri gibi konularda 
hizmetleri oldu. 
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Coşkun Kıl

1955 yılında Amasya’da doğdu. 1979 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1981-1982 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-1980 yılları arasında Trabzon YSE Bölge 
Müdürlüğü içme suları kontrol mühendisliği, 1980-1985 
yılları arasında Afyonkarahisar YSE İl Müdürlüğü’nde 
içme suları yapım mühendisi olarak çalıştı. 1985-2003 
yılları arasında Afyon Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bün-
yesinde içme suları yapı mühendisi ve etüt proje şube 

müdürü olarak görev yaptı. 2003-2006 yılları arasında Uşak Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü’nde köy hizmetleri il müdürü olarak çalıştı. 1982-1994 yılları ara-
sında Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda zemin me-
kaniği ve su yapıları derslerini okutman olarak verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fahrettin Kılıç

1958 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. 1979 yılında Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1981 yılından bu yana Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nda çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Hüseyin Kılınçaslan

1952 yılında Ankara-Ayaş’ta doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1973 yılında Sümerbank’ta çalıştı. 
1979-1993 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü’nde 
mühendis, şube müdür yardımcısı ve şube müdürü ola-
rak çalıştı. Köprüler, tünel, altyapı şubelerinde görev aldı. 
2004 yılında emekli oldu. Halen yapı denetim ve bilirkişi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ümit Kır

1953 yılında Samsun-Bafra’da doğdu. 1979 yılında ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardın-
dan bugüne kadar sahibi olduğu inşaat şirketinde mesle-
ğini sürdürmektedir. 1998 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Mehmet Can Kırcelli

1954 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1979 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1975 yılında özel bir firmada işçi 
olarak çalıştı. 1979-1981 yılları arasında iki özel firmada 
yurt içi ve yurt dışında mühendis ve genel müdür olarak 
çalıştı. Daha sonra sahibi olduğu firmasında müdür ola-
rak mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Hüseyin Kocatürk

1953 yılında Zonguldak-Kdz. Ereğli’de doğdu. 1979 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1995-2007 yılları arasında 
Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Bölge 
Müdürlüğü yaptı. 2010-2019 yılları arasında özel bir yapı 
denetim firmasında mühendis olarak çalıştı. Evlidir.

Hilmi Şener Koç

1956 yılında Erzincan-Refahiye’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1984 yılları arasın-
da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kontrol mühendisi ve 
kontrol amiri olarak çalıştı. 1984-2017 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, teknik koordinatör, 
yönetim kurulu üyesi, teknik müdür, idari, mali ve teknik 
danışmanlık, mühendis, proje müdürü ve kontrol mühen-

disi olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana muhtelif şirketlere idari, mali ve teknik 
danışmanlık yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Yakup Koç

1952 yılında Trabzon-Çaykara’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-2002 yılları 
arasında İller Bankası bünyesinde mühendis, şube müdü-
rü müdür yardımcısı, bölge müdürü ve kanalizasyon daire 
başkanı olarak görev yaptı. 1982 yılında askerlik hizme-
tini tamamladı. 2014-2016 yılları arasında MASKİ (Ma-
nisa) Su ve Kanalizasyon İdaresinde genel müdür olarak 
çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ramazan Koçanalı

1953 yılında Üsküp-Koçana’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1981 yılları arasında Tarım 
ve Köy İşleri’nde proje mühendisi olarak çalıştı. 1981-
1985 yılları arasında Emlak Kredi Bankasında kontrol 
mühendisliği yaptı. 1985-2016 yılları arasında DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nde proje inşaat müdürü ve şube müdürü ola-
rak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Korkmaz

1954 yılında doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nde (Kayseri) inşaat mühendisi olarak göre-
ve başladı. 1981 yılından itibaren DSİ Genel Müdürlüğü 
Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı’nda proje mühendisi 
olarak görevini sürdürdü. 1984-1987 yılları arasında DSİ 
XIX. Bölge Müdürlüğü (Sivas) bünyesinde Kılıçkaya Barajı 
ve HES inşaatında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
1991-2005 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Baraj-

lar ve HES Dairesi Başkanlığı’nda proje mühendisi olarak birçok baraj ve HES te-
sisleri için kati ve uygulama projelerinin hazırlanması ve onayı konusunda görev 
yaptı. 2015-2017 yılları arasında çeşitli özel firmalarda HES projeleri grup şanti-
ye şefi, baraj ve HES projeleri grup şefi ve proje kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
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İsmail Hakkı Korkmaz

1952 yılında Elazığ-Ağın’da doğdu. 1979 yılında Adana 
İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1993 yılları 
arasında Bayındırlık Müdürlüğü’nde teknik hesapçı, sür-
veyan ve mühendis olarak görev yaptı. 1993-1998 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde yapım şube 
müdürü olarak görev yaptı. 1998-2013 yılları arasında 
Bayındırlık ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nde mühendis 

olarak görev yaptı. 2013 yılında Karaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 
emekli oldu. Daha sonra özel bir firmanın şantiye şefliği görevini üstlendi. 2006-
2008, 2008-2010 yıllarında İMO Adana Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hediye Karaca Köseoğlu

1952 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1979-1980 yılları arasın-
da Ankara Belediyesi’nde mühendis olarak görev yaptı. 
1980-2001 yılları arasında Ziraat Bankası İnşaat Emlak 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. Evlidir.

Zafer Köymen

1951 yılında Bingöl-Yayladere’de doğdu. 1979 yılında Ka-
dıköy İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1979-1980 yılları arasında Van Yapı İş-
leri 13. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1981 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1981-1982 yılları arasında Van 
Bayındırlık Müdürlüğü’nde inşaat kontrol mühendisliği 
yaptı. 1983-1990 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
şantiye şefliği ve müteahhitlik işleri yaptı. Ayrıca park 
bahçe yıllık onarım işleri, meslek lisesi onarımı, hukuk 

mahkemeleri onarım işleri ile polis lojman ve karakol inşaatları yaptı. 1996-2018 
yılları arasında çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği yaptı. Emeklidir. Halen 
yapı denetim firmasında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Jozef Kubin

1957 yılında Mersin’de doğdu. 1979 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1985 yılında kurucu ortağı 
olduğu özel firmada yönetici olarak görev yaptı. Evlidir.

Ersan Kumaş

1954 yılında Yozgat-Yenifakılı’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılında İmar ve İskan 
Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak göreve başladı. 
1981 yılında TRT Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nda çalış-
tı. 1983 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda gö-
rev yaptı. 2002-2005 yılları arasında Antalya Ulaştırma 
Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdür Yardımcısı olarak 

görev yaptı. 2005 yılından itibaren, aynı kurumda Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nde, Ordu-Giresun Havaalanı İnş. Kontrol Müh. Hakkari/Yükseko-
va, Şırnak, Bayburt-Gümüşhane havaalanı inşaatlarında kontrol başmühendisi 
olarak görev yaptı. Çeşitli havaalanlarında çalışmaları oldu. 2019 yılında aynı 
kurumdan emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Necip Kumaş

1956 yılında Çorum-Alaca’da doğdu. 1979 yılında Elazığ 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1974-1984 yılları arasında Çorum 
Alaca Belediyesi’nde fen işleri memuru ve mühendis ola-
rak görev yaptı. 1984 yılında kendi firmasını kurarak ser-
best mimarlık-mühendislik-müteahhitlik ve yeminli büro 
dalları altında kendi işine devam etti. 1986 yılından bu 
yana kendi firmasında serbest mühendis olarak mesleğini 

sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Yusuf Sebahittin Kunt

1954 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. Hatay Kültür Merkezi inşaatında 
şantiye şefliği ve kontrol mühendisliği yaptı. 600 Konut-
lar İnşaatını tamamladı. Taahhüt işleri ve kontrol mü-
hendislikleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Günsel Kurşun

1956 yılında Karaman’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında Orman Ge-
nel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı’nda 21 yıl görev yap-
tıktan sonra 2001 yılında emekli oldu. İki çocuk annesidir. 

Bülent Kuşcu

1955 yılında İstanbul-Bakırköy’de doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-1990 yılları arasında çeşitli özel 
firmalarda şantiye şefi, kontrol mühendisi, pazarlama/
inşaat kontrollüğü, büro inşaat kontrollüğü ve yönetim 
kurulu üyeliği yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Kutlutürk

1951 yılında Afyonkarahisar-Sandıklı’da doğdu. 1979 
yılında Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1980-1985 yılları arasında Afyon YSE Müdürlüğü’nde 
yol yapım mühendisi, 1985-2006 yılları arasında Afyon 
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde yol şube müdür vekili, 
2006-2011 yılları arasında Afyon İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde yol servis sorumlusu 

olarak çalıştı. 2011 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli illerdeki 
yapı denetim firmalarında uygulama denetçisi ve çeşitli inşaat firmalarında şan-
tiye şefliği yaptı. Halen bu alanlarda mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Nevzat Kutsal

1956 yılında Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1979 yılında Ada-
na Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1982-1983 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 2010-2018 yılları arasında iki özel 
firmada proje müdürü olarak çalıştı. 2018 yılından bu 
yana kurucu ortağı olduğu firmasında mesleğini sürdür-
mektedir. Evlidir. 

Rıfat Levent

1954 yılında Kastamonu-İnebolu’da doğdu. 1979 yılında 
Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamlandı. 1983-2007 yılları arasında 
Kartal-Tuzla-Pendik Belediyelerinde teknik eleman olarak 
çalıştı. Emekliliğinin ardından halen kurucusu olduğu 
yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli-
dir.

Nihat Malatyalıoğlu

1954 yılında Malatya’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında özel bir fir-
mada mühendis olarak çalıştı. 1980-1986 yılları arasında 
sahibi olduğu firmasında mesleğini sürdürdü. 1986-2019 
yılları arasında ortağı olduğu firmasında çalıştı. Mesleki 
faaliyetleri içinde sanayi, konut, iş merkezi ve cami inşa-
atlarını yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Talip Manga

1950 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1979 yılında Ada-
na İktisadi Ticari ilimler Akademisi Mühendislik Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2002 yılları 
arasında Emlak Bankası’nda kontrol mühendisi ve bölge 
müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2002-2005 yılları arasın-
da Ulaştırma Bakanlığı’nda mühendis olarak görev yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)



83

Hüseyin Mersin

1956 yılında Konya-Ilgın’da doğdu. 1979 yılında Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde inşaat mü-
hendisi olarak göreve başladı. Genel Müdürlük inşaat 
müdürü olarak uzun yıllar sürdürdüğü görevine halen 
Ankara Şeker Fabrikası’nda inşaat müdürü olarak devam 
etmektedir.

Osman Midilli

1954 yılında Zonguldak-Kozlu’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Okul döneminde 
Ankara’da özel bir mühendislik bürosunda statik ve beto-
narme projede çalıştı. 1982 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1983 yılında İstanbul Belediyesi’nde statik bü-
roda göreve başladı. 1984 yılında Bakırköy Belediyesi’ne 
tayin edildi. Bakırköy Belediyesi’nin ilk kurucularından 
olup, başkanlık ve şubelerinde çeşitli birimlerde 1994 yılı-

na kadar çalıştı. 1998 yılında tekrar Bakırköy Belediyesi’nde göreve başladı. 1998-
2004 yılları arasında Bakırköy Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ra-
portör ve daha sonra müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2004-2019 yılları arasında 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde imar durumu ve planlama, harita ve numa-
rataj, proje onay biriminin sorumlusu olarak imar şefi ve müdür yardımcısı ola-
rak çalıştı. 2019 yılında Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 
emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Sinan Moroğlu

1954 yılında Sivas-Gürün ilçesinde doğdu. 1979 yılında 
Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra, 1981-1983 yılında yüklenici firma-
larda saha mühendisliği yaptı. 1983-1988 yılında Irak’ta 
yüklenici firmada saha mühendisi olarak kanal, köprü ve 
yol inşaatında çalıştı. 1988-1992 yıllarında TEM otoyo-
lunda saha mühendisi olarak çalıştı. 1992-2013 yılları 
arasında yüklenici firmalarda şantiye şefi olarak çalıştı. 

Halen serbest inşaat mühendisi olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Müslüm Salim Mungan

1956 yılında Mardin’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-2005 yılları arasında Manisa Bayın-
dırlık Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştıktan sonra 
aynı kurumdan emekli oldu. 2006 yılında proje denetçisi 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhammet Müftüoğlu

1943 yılında Suriye-Şam’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Suriye’de askerlik hizmetini tamamladı. Mezu-
niyetinin ardından yurt dışında öğrenci yurtları, çok katlı 
binalar ve villaların ince işlerini tamamladı. 1980-2002 
yılları arasında yurt dışında çeşitli özel firmalarda sıra-
sıyla; halkla ilişkiler, teknik müdür, genel müdür yardım-
cısı ve genel müdür olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları 
arasında özel bir yapı denetim firmasında yapı denetçi 

yardımcısı olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Tülay Müyesseroğlu

1957 yılında Isparta-Şarkikaraağaç’ta doğdu. 1979 yılın-
da Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında Koo-
peratifler 7. Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalış-
tı. 1982 yılında YSE Konya Bölge Müdürlüğü’nde mühen-
dis ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2006 yılında Köy 
Hizmetleri özel idarede mühendis ve kesin hesap mühen-
disi olarak çalıştı. 2010-2012 yılları arasında uygulama 
denetçisi ve mühendis olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk 
annesidir.

Ali Nalbantoğlu

1957 yılında Kayseri-Melikgazi’de doğdu. 1979 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1978 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1978-1980 yılları arasında Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesi’nde kontrol mühendisi, 1980-1985 yılları 
arasında TCK 6. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1985-1996 yılları arasında çeşitli özel fir-
malarda şantiye şefliği yaptı. 1996 yılından bu yana ken-
di firmasında yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Fir-

masında karayolları, otoyollar, hava meydanları üst yapı işleri yapmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.
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Ahmet Nart

1956 yılında İzmir-Ödemiş’te doğdu. 1979 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-
2007 yılları arasında Bayındırlık İl Müdürlüğü bünyesin-
de kontrol mühendisi ve yapım şube müdürü olarak çalış-
tı. 2007 yılında emekli olduktan sonra bazı yapı denetim 
kuruluşlarında yapı denetçisi olarak görev yaptı. 1992-
2007 yılları arasında ülkemizde meydana gelen tüm ha-
sarlı depremlerde hasar tespiti görevlerinde bulundu. Evli 
ve bir çocuk babasıdır.

Aydın Noğay

1956 yılında Aydın-Karacasu’da doğdu. 1979 yılında Kon-
ya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardın-
dan Karayolları Konya Bölge Müdürlüğü’nde Yol Yapım 
Servisinde şantiye mühendisi olarak göreve başladı. As-
kerlik hizmetini 1982 yılında tamamladı. Bingöl, Malat-
ya, Akşehir Şube Şefi, Kastamonu Bölge Müdürlüğü’nde 
bakım başmühendisi, İzmir Bölge Müdürlüğü’nde trafik 
işaretleme mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2004 yılın-
da emekli oldu. İMO İzmir Şubesi 41. Dönem Yönetim Ku-

rulu Üyeliği görevinde bulundu. Emekliliğinin ardından özel sektörde uygulama 
müdürlüğü yaptı. 2007 yılından bu yana kendi şirketinde mesleğini sürdürmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Selçuk Noyan

1953 yılında Ankara-Yenimahalle’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1983 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılında YSE 
5. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 1987-1990 yılları arasında Kent Kooperatifleri alt-
yapı biriminde çalıştı. 1991-2000 yılları arasında şantiye 
şefliği yaptı. 2001-2018 yılları arasında Köy Hizmetleri 
bünyesinde mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası-
dır.
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Suat Ok

1953 yılında Diyarbakır-Bismil’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1982-1991 yılları arasında 
iki özel firmada şantiye şefliği yaptı. Halen kendi firma-
sında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası-
dır.

Raif Oktay

1946 yılında Çankırı’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çankırı Belediyesi Fen-
İmar Müdürlüğü’nde müdür vekili olarak göreve başladı. 
Ayrıca Çankırı Meslek Yüksekokulunda öğretim üyeliği 
yaptı. 1983 yılında Çankırı’da mühendis ve müteahhitlik 
yaptı. 1989 yılı seçimlerinde Çankırı Belediye Başkanlığı-
na seçildi. Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Ege Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Ye-

rel Parlamentosu asil üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılında Türk Belediyeler 
Birliği Genel Koordinatörlüğü yaptı. 1996 yılında Türk Belediyeler Birliği Eğitim 
Koordinatörlüğü birimini kurdu. Başkanlığını yaptığı bu birimde bilimsel eğitim 
faaliyetlerinde bulundu. 

Ahmet Okurlar

1951 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1979 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1976-2018 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda şantiye şefi, proje koordinatörü ve pro-
je müdürü olarak çalıştı. Demiryolları, çeşitli endüstriyel 
tesis ve tatil köyü projeleri, gösteri merkezi, metro köprü-
sü gibi işleri tamamladı. Evlidir.

Yücel Okutan

1955 yılında Tunceli-Mazgirt’te doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından çeşitli şantiyelerde çalıştı. 1987 yılından itibaren 
kendi şirketini kurarak proje ve taahhüt işleri yaptı. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 2017-2018 yılları 
arasında Narlıdere Belediyesinde kentsel dönüşüm koor-
dinatörü olarak görev yaptı. Halen serbest çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mehmet Erhan Okutansoy

1956 yılında Sivas’ta doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1992 
yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesin-
de üst yapı inşaatları şantiye şefi, kontrol mühendisi ve 
şube müdürü olarak görev yaptı. 1992-1997 yılları ara-
sında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü bün-
yesinde çalıştı. 1997-2010 yılları arasında TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğü’nde İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda şube 

müdürü ile Limanlar Dairesi Başkanlığı’nda şube müdürü ve bandırma limanı 
teknik müdürü olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2011-2015 yılları arasında 
özel sektörde proje müdürü ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Evlidir.

Hikmet Nurettin Onur

1956 yılında Bartın’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-2009 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda muhtelif yöneticilik, yurt içi ve yurt dışı 
işlerinde proje yönetimi, genel koordinatör, kurucu ortak, 
genel müdür ve genel koordinatör olarak çalıştı. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

Necmi Ödül

1945 yılında İzmit’te doğdu. 1979 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1974-1975 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1977-1979 yılları arasında özel bir proje bü-
rosunda proje çalışması yaptı. 1979-1982 yılları arasın-
da çeşitli özel firmalarda fakülte inşaatlarında şantiye 
şefliği yaptı. 1982-1987 yılları arasında iki özel şirketin 
inşaatların kesin hesabı, teknik danışmanlığı ve serbest 
olarak inşaat ve onarım dekorasyon işlerini yaptı. 1987-
1990 yılları arasında ortağı olduğu şirketinde restoras-

yon, su arıtma tesisi inşaatı ve fabrika inşaatlarını tamamladı. 1990-2013 yılları 
arasında kendi adına olan firmasında ve iki özel firma bünyesinde tadilat ve de-
korasyon işleri ile site ve villa dış cephe yalıtımı yaptı. 2014-2016 yılları arasında 
özel bir müşavirlik firmasında kontrol mühendisliği yaptı. Ayrıca yurt dışında 
kanalizasyon ve su şebekeleri inşaatında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Mustafa Öğdü

1956 yılında Konya-Ilgın’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları arasın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2011 yılları ara-
sında TŞFAŞ’ta fabrika müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
2011-2017 yılları arasında Kayseri Şeker Fabrikasında 
genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Evlidir.

Mustafa Öğren

1954 yılında Kocaeli-Kandıra’da doğdu. 1979 yılında Sa-
karya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1982 yılları arasında özel şir-
ketlerde çalıştı. 1983 yılında serbest inşaat mühendisliği 
hizmetleri üzerine ofis açtı, halen mesleki faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 2004-2009 yılları arasında Kandıra Bele-
diye Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Güneş Öğünç

1956 yılında Malatya-Arapkir’de doğdu. 1979 yılında 
İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1995 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda proje mühendisi, teknik 
ofis ve kısım şefi olarak çalıştı. 1995-2016 yılları arasında 
sahibi olduğu firmasında mesleğini sürdürdü. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Savaş Öksüz

1952 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1979 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Burdur’da askerlik 
hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından 1 yıl ka-
dar özel sektörde şantiye şefi yardımcısı olarak çalış-
tı. 1980 yılında Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Aynı kurumdan 2004 
yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kamil Kadri Öksüzer

1953 yılında Mersin’de doğdu. 1979 yılında Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Mezuniyetinin ardından çeşitli özel firmalarda danış-
manlık, proje müdürlüğü ve şantiye şefliği yaptı. Ayrıca 
yurt dışında konut işlerinde proje müdürlüğü yaptı. Ha-
len kooperatif ve inşaat hukuku konusunda uzman bilir-
kişi ve danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

İlhan Önal

1953 yılında Artvin’de doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-1983 yılları arasında özel bir firmada şantiye mü-
hendisliği yaptı. 1983-2006 yılları arasında Uludağ Üni-
versitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. 2006 yılında emekli oldu. 
2006-2019 yılları arasında iki özel yapı denetim firma-
sında denetçi olarak çalıştı. Mesleğini sürdürmektedir. İki 
çocuk babasıdır.

Mehmet Rasim Öncül

1954 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-1990 yılları arasında 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde inşaat ve hakediş 
kontrol mühendisliği yaptı. 1990-2005 yılları arasında 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nde 
içmesuyu ve kanalizasyon kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 2006-2013 yılları arasında muhtelif altyapı inşaat-

larında şantiye şefliği yaptı. 2006-2018 yılları arasında özel bir mühendislik mü-
şavirlik firmasında kontrol mühendisi olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Beratiye Letafet Örek

1957 yılında Ankara-Mamak’ta doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1987 yılları 
arasında MKEK’de mühendis olarak çalıştı. 1987-2002 
yılları arasında Turizm Bankası-T Kalkınma Bankası’nda 
mühendis ve kıdemli uzman olarak çalıştı. Evlidir. 

Mahmut Özatlı

1954 yılında Tunceli-Mazgirt’te doğdu. 1979 yılında Kon-
ya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979 yılında Karaman-Ermenek 
Belediyesi’nde fen işleri müdürlüğü yaptı. 1980-1983 yıl-
ları arasında Diyarbakır Toprak Su’da kontrol mühendi-
si olarak görev yaptı. 1983-2017 yılları arasında serbest 
mühendis ve müteahhitlik yaptı. 2017 yılından bu yana 
danışmanlık yapmaktadır. Emeklidir. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır.

Mahmut Sabri Özbay

1956 yılında Tokat-Niksar’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları ara-
sında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2004 yılları 
arasında DSİ bünyesinde mühendis, kontrol mühendisi ve 
kontrol başmühendisi olarak çalıştı. 2004 yılında emekli 
oldu. 2005 yılından bu yana yapı denetim alanında mes-
leğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Sıtkı Özbay

1954 yılında Elazığ’da doğdu. 1979 yılında Elazığ Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-1981 yılları arasında Sümerbank Genel 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. 1991-2004 yılları 
arasında İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü’nde mühen-
dis olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Fuat Özbilen

1955 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Öğrencilik yıllarında soda sanayi inşaatında şan-
tiye görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra şantiye ve proje 
bürosu laboratuvar görevine devam etti. Mezuniyetinin 
ardından çelik konstrüksiyon üretimi üzerine atölye açtı, 
inşaat taahhüt, yap-sat müteahhitlik konut inşaatları 
hizmetlerini 2006 yılına kadar yaptı. 2006 yılından bu 
yana atık su arıtma, yüzme havuz inşaatı, kimyasalları, 

ekipmanları satış ve taahhüt yapım işleri yapmaktadır. Evli ve dört çocuk baba-
sıdır.

Aysel Özcan

1955 yılında Aydın-Çine’de doğdu. 1979 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1979-2002 yılları arasın-
da statik projecilik yaptı. 1984-1994 yılları arasında İMO 
Aydın Temsilcisi olarak görev yaptı. Aydın’da fen işleri 
müdürlüğü yaptı. 2002-2017 yılları arasında yapı dene-
tim şirketinde proje ve uygulama denetçisi olarak mesle-
ğini sürdürdü. 

Cuma Cemal Özcan

1951 yılında Nevşehir-Hacıbektaş’ta doğdu. 1979 yılın-
da ADMM İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1981-1982 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
1977-1984 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefliği 
yaptı. 1984-1990 yılları arasında kendi mühendislik bü-
rosunda mesleğini sürdürdü. 1990-2004 yılları arasında 
Yenimahalle Belediyesi’nde teknik başkan yardımcısı ola-
rak çalıştı. Ayrıca yapı denetim firmasında proje denetçisi 
olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Seydi Özcan

1954 yılında Kayseri-Pınarbaşı’nda doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2006 yılları 
arasında TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde mü-
hendis ve teknik müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2006-
2017 yılları arasında çeşitli özel firmalarda mühendis, 
kontrol amiri, uygulama inşaat mühendisi olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ünver Özcan

1953 yılında Karabük’te doğdu. 1979 yılında Gazi Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1983 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda mühendis olarak görev 
yaptı. 1984-2009 yılları arasında TEK ve TEİAŞ bünyesin-
de mühendis, başmühendis ve proje müdürü olarak ça-
lıştı. 2009-2019 yılları arasında yapı denetim firmasında 
mühendis olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Güney Özcebe

1957 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans 
derecelerini 1979 ve 1980 yıllarında ODTÜ’den, doktora 
derecesini 1987 yılında Toronto Üniversitesi’nden aldı. 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1980-1987 yılları 
arasında araştırma görevlisi, 1988-2013 yılları arasında 
ise öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1998 yılında profe-
sör unvanı aldı. 2006-2012 yılları arasında aynı bölümde 
Bölüm Başkanlığı görevini icra etti. ODTÜ’de bulunduğu 
süre içerisinde çeşitli akademik kurul ve komisyonlarda 

sorumluluk üstlendi. Birisi Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki betonarme ki-
tabının eş yazarıdır. Betonarme yapılar, yapıların deprem hareketleri altında-
ki davranışı ve depreme dayanıklı tasarım başlıca araştırma alanlarıdır. ODTÜ, 
Toronto Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Pavia Üniversitesinde ders vermiştir. 
Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırıcı ve danışman olarak sorum-
luluk üstlenmiştir. 2000 senesinden sonra araştırmaları mevcut betonarme ya-
pıların deprem güvenliklerinin tespiti ve güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 
2004 yılında NATO Bilim Ödülüne layık görülmüştür. Araştırmalarının sonuçla-
rını 100’ün üzerinde bilimsel eser ile mühendislik camiasının hizmetine sunmuş-
tur. Prof. Dr. G. Özcebe halen yürürlükte bulunan ve TSE500: Betonarme Binala-
rın Yapım ve Hesap Kuralları adlı yönetmeliği hazırlayan yönetmelik komitesi üst 
kurul üyesidir. 2013 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren Riskli Binaların Tespit 
Edilmesi Hakkında Esaslar başlıklı yönetmeliğin hazırlama komitesinde aktif gö-
rev üstlenmiştir. 2013’den beri TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Özçakır

1957 yılında Aydın-Efeler’de doğdu. 1979 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-
1987 yılları arasında Aydın İmar İskan İl Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Aydın 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde şube müdürü, 2000-
2008 yılları arasında müdür yardımcısı ve müdür vekili 
olarak görev yaptı. 2008 yılında emekli oldu. Adli ve idari 
yargıda resmi bilirkişi olarak görev yaptı. Halen Aydın’da 

serbest mühendis, danışman, müşavir ve resmi bilirkişi olarak görev yapmakta-
dır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nadi Özdemir

1955 yılında Sakarya-Bayat’ta doğdu. 1979 yılında Sa-
karya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Ada-
pazarı Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ruhsat şefi olarak 
çalıştı. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1982 
yılında Sakarya Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
yaptı. 1982-2009 yılları arasında kendi aile şirketini kur-
du, serbest olarak inşaat ve taahhüt işleri yaptı. Halen 
yapı denetim şirketinde proje ve uygulama denetçisi ola-

rak mesleğini sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır. 

S. Aşkın Özdemir

1952 yılında Boğazlıyan’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1988 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak ça-
lıştı. 1988-2019 yılları arasında sahibi olduğu firmasında 
mesleğini sürdürdü. Evlidir.

Savaş Özdemir

1957 yılında Balıkesir-Savaştepe’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılından bu yana özel 
bir firmada saha mühendisi, şantiye şefi, bölge müdürü 
ve koordinatör olarak çalıştı. Halen aynı firmada mesle-
ğini sürdürmektedir. Evlidir.
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Yusuf Özdemir

1951 yılında Aydın-Çine’de doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1985 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda proje mühendisliği yaptı. 1985-2019 yıl-
ları arasında kurucu ortağı olduğu firmasında mesleğini 
sürdürdü. Baraj, HES, sulama, arıtma tesisi, içmesuyu şe-
bekesi ve taşkın koruma projeleri yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Durmuş Ali Özdikici

1952 yılında Konya-Seydişehir’de doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1972-1973 yılları arasında Seydişe-
hir Eti Alüminyum’da operatör adayı olarak çalıştı. 1973-
1977 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde 
baş teknisyen yardımcısı olarak çalıştı. 1980 yılında An-
kara Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü’nde baş tkn yardım-
cısı ve mühendis olarak çalıştı. 1980 tarihinden itibaren 

serbest olarak proje müteahhitlik yaptı. 2010 yılından itibaren ise çeşitli yapı 
denetim kuruluşlarında denetçi proje ve kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

İbrahim Özdiş

1956 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında AİTİA 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1979-1981 yılları arasında Çukobirlik’te kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. 1981-2006 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda şantiye şefliği, çeşitli inşaat işleri, teknik 
müşavirlik yaptı. 1989-1991 yılları arasında Seyhan İlçe 
Belediyesi’nde başkan yardımcılığı yaptı. Evlidir.
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Hamit Özel

1951 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-1983 yılları arasında 
Bayındırlık Bakanlığı‘nda kontrol mühendisi olarak ça-
lıştı. 1983-2008 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı’nda 
kontrol mühendisliği yaptı. Çeşitli tünel, saha ve beton 
yol inşaatı, barınak, su sporları merkezi ve deniz otobüsü 
liman inşaatlarını tamamladı. 2008 yılında Adana Ulaş-

tırma Bölge Müdürlüğü’nden kontrol mühendisi olarak emekli oldu. 2010 yılında 
Antakya Samandağ karayolu inşaatında şantiye şefliği yaptı. 2013 yılından bu 
yana yapı denetim firmalarında kontrol mühendisi ve yapı-proje denetiminde 
çalışmaktadır. Evlidir.

Mehmet Ali Özel

1953 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1976-2011 yılları ara-
sında İller Bankası’nda bölge müdürü olarak çalıştı. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Evlidir.

Mehmet Özel

1955 yılında Kayseri-Yahyalı’da doğdu. 1979 yılında Kon-
ya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-2017 yılları arasında Kara-
yolları Genel Müdürlüğü bünyesinde şantiye şefi, etüt 
ekip şefi, proje mühendisi, kontrol şefi, arazi mühendisi, 
kamulaştırma şefi, proje şefi olarak görev yaptı. Üç yıldır 
özel bir yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmekte-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ali Özen

1952 yılında Burdur-Bucak’ta doğdu. 1979 yılında Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1983 yılları arasında Ulaş-
tırma Bakanlığı bünyesinde proje mühendisliği ile kont-
rol şefliği yaptı. 1983-1985 yılları arasında Kuzey Kıbrıs 
Hava Meydanları Kontrol Amirliğinde kontrol mühendisi 
ve kontrol amiri olarak çalıştı. 1985-1995 yılları arasında 
Ulaştırma 10. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol başmühendi-

si olarak çalıştı. 1995-2003 yılları arasında özel sektörde proje müdürlüğü yaptı. 
2003-2006 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında yatırımlar 
şube müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Kemal Özen

1954 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Adana İTİA 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1982 
yılları arasında özel bir firmanın fabrika inşaatında ça-
lıştı. 1982-2008 yılları arasında özel bir firma bünyesin-
de çeşitli illerde mesleğini sürdürdü. 2008-2015 yılları 
arasında proje yapı denetim firmasında otel inşaatını 
tamamladı. 2015-2019 yılları arasında apartman inşaat-
ları yaptı. Evlidir. 

Erkin Özer

1955 yılında İzmir-Buca’da doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1994-2004 yılları arasın-
da özel bir firmada şantiye şefi olarak çalıştı. 2012-2014 
yılları arasında Yaşar Üniversitesi’nde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 2014-2016 yılları arasında özel bir firmada 
şantiye şefliği yaptı. Ayrıca muhtelif firmalarda şantiye 
şefliği yaptı. Altyapı ve üst yapı şantiyelerinde çalıştı. 
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Hatice Ülkü Özer

1955 yılında Elazığ-Ağın’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mimar-
lık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1980-1989 yılları arasında çeşitli özel 
firmalarda çelik yapı mühendisi ve şef, 1989-1991’de çok 
ağır yüklerin kaldırma sistemi proje müdürü, 1991-2014 
yıllarında ince yapı taahhüt işleri şirket kurucusu ve mü-
dürü olarak mesleğini sürdürdü. 2014-2019 yılları ara-
sında Kadıköy Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı, 

Halen Kadıköy Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mahmut Özer

1953 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2006 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda mühendis, şantiye 
şefi ve denetçi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Salih Arpat Özgen

1946 yılında Adana-Tepebağ’da doğdu. 1979 yılında Çu-
kurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetlerinde ta-
mamladı. 1981-1988 yılları arasında Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nde kontrol mühendisi, yapılar kontrol amiri, 
şube müdürü ve fen işleri müdürü olarak görev yaptı. 
1988 yılına kadar Edirne Bulgaristan hududuna kadar 
turizm bölgesini yaptı. 1990-1994 yılları arasında Tar-
sus-Gaziantep otoyol inşaatında çeşitli görevler ve müdür 
vekilliği yaptı. Emekliliğinin ardından serbest çalışmaya 
devam etmektedir. Üç çocuk babasıdır.
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İsmet Özgür

1958 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1979 yılında 
Adana İTİA Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1980-1982 yılları arasında özel bir 
firmada saha mühendisi olarak çalıştı. 1982-1984 yılları 
arasında kendi firmasında proje, taahhüt, yeminli teknik 
büro olarak mesleğini sürdürdü. 1985-2017 yılları arasın-
da çeşitli özel firmalarda mukavele tatbikatı ve hak ediş-
kesin hesap başmühendisi, şantiye şefi ve proje müdürü 

olarak görev yaptı. Çeşitli baraj, otoyol, gölet gibi inşaatları tamamladı. 2017 
yılından bu yana özel bir firmada kontrol mühendisliği yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Serdar Özgür

1947 yılında doğdu. 1979 yılında ADMM Akademisi (Gazi 
Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1980-2009 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında 
şantiye şefi, saha mühendisi, grup şefi ve kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. Konut, askeri tesis ve lojman, okul, 
içme suyu tankları, pis su arıtma işlerini tamamladı. 
2010-2018 yılları arasında özel bir yapı denetim firma-
sında çalıştı. Evlidir.

Süleyman Özkan

1951 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Adana İktisa-
di Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Ağrı İl YSE Müdürlüğü Köy Yolları Şef-
liğinde mühendis olarak çalıştı. Hatay-Payas Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 2008 yılına kadar çeşitli özel firmaların inşaatla-
rında şantiye şefi, mühendis, inşaat işleri şefi, bölge mü-
dürü ve proje müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şadan Özkaya

1954 yılında İstanbul-Kemerburgaz’da doğdu. 1979 yı-
lında Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bahçeşe-
hir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi 
alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1978-1994 
yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel fir-
malarda şantiye şefi, kesin hesap mühendisi, inşaat mü-
dürü olarak çalıştı. 1995-2005 yılları arasında İstanbul 
Ulaşım’da sabit tesisler müdürü, işletme müdürü ve in-

şaat şefi olarak çalıştı. 2005-2007 yılları arasında İETT Raylı Sistem Daire Baş-
kanlığı bünyesinde koordinatör ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2015-2016 
yılları arasında Üsküdar Belediyesi’nde teknik başkan yardımcısı ve başkan da-
nışmanı olarak çalıştıktan sonra aynı kurumdan emekli oldu. 2017-2018 yılları 
arasında metro inşaatında istasyon işleri şefliği yaptı. 2018 yılından bu yana 
metro inşaatında proje müdürlüğü yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haluk İbrahim Özmen

1958 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında Kon-
ya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık’ta yüksek lisans 
eğitimini, 1999 yılında YTÜ’de doktorasını tamamladı. 
İzmir-Menemen’de askerlik hizmetini tamamladı. 1981-
1982 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği yaptı. 1982-1986 
yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1986-
2016 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nde proje mühendisi, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü ola-
rak çalıştı. Proje koordinatörü ve bölge müdürü olarak görev yaptığı Marmaray 
Bölge Müdürlüğü’nden 2016 yılında emekli oldu. YTÜ’de öğretim görevlisi olarak 
ders verdi, yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulun-
maktadır. Evlidir.

Erdoğan Özoral

1954 yılında Samsun’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1981-1982 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-2012 yılları arasında DSİ’de mühendis, 
başmühendis ve bölge müdürü olarak çalıştı. 2012 yılın-
da özel bir firmada koordinatör olarak görev yaptı. 2013-
2017 yılları arasında özel bir firmada arazi koordinatörü 
olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Abdurrahim Özpınar

1957 yılında doğdu. 1979 yılında İTÜ İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1980-1986 yılları arasında 
küçük sanayi sitesi 480 işyeri, sosyal tesis inşaatı, Ereğli 
demir çelik işletmeleri RKK stok sahası ve 100 iş yeri in-
şaatlarında şantiye şefliği yaptı. 2017-2019 yılları ara-
sında özel bir firmanın yönetim kurulu üyeliği görevi ile 
tank, zırhlı araçlar, kamyon, otobüs, metro ve motor üre-
tim tesisleri kompleksi, çeşitli yatırım projeleri gibi işleri 
tamamladı. 2005-2017 yılları arasında özel bir firmanın 

yönetim kurulu üyeliği göreviyle çeşitli fabrika, santral ve yangın rehabilitasyon 
gibi inşaat işlerini yaptı. 1996-2009 yılları arasında genel müdür olarak çalıştı. 
1986-1996 yılları arasında santral, hastane, sağlık projesi gibi işleri tamamladı. 
Demirçelik, çimento, termik santral, rafineri gibi endüstriyel tesislerin mühen-
dislik tasarım ve anahtar teslimi yapım hizmetleri kapsamında 800’ü aşkın yatı-
rım projesinde mühendis ve yönetici pozisyonunda görev yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Mehmet Öztürk

1954 yılında Adıyaman-Besni’de doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır. 

Selahattin Öztürk

1953 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980 yılında Ankara Belediyesi’nde 
mühendis olarak görev yaptı. 1984-1994 yılları arasında 
Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğü, 1998-2018 yılları 
arasında Yenimahalle Belediyesi İmar ve Fen İşlerinde ça-
lıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Semih Taner Özüner

1950 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1980 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Evlidir.

Necati Pak

1952 yılında Kozan’da doğdu. 1979 yılında Adana İktisadi 
Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1979-1990 yılları arasında çeşitli inşaat 
şirketlerinde, 1991-2009 yılları arasında Halk Bankası İn-
şaat Emlak Daire Başkanlığı’nda çalıştı. Emeklidir. 

Mehmet Orhan Pekçağlıyan

1956 yılında Konya-Karatay’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-1983 yılları arasında Kültür 
Bakanlığı’nda kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1983-
2019 yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi ve 
genel koordinatör olarak çalıştı. Evlidir.
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Mete Pekin

1954 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında İTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-1988 yılları arasında 
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nde muhtelif görevlerde bulun-
du. 1988-1991 yılları arasında Keşan Belediyesi’nde şanti-
ye şefliği yaptı. 1991-1998 yılları arasında çeşitli özel fir-
malarda şantiye şefi, inşaat kontrol amiri olarak çalıştı. 
1998-2000 yılları arasında Veliköy Belediyesi’nde fen işleri 
müdürü olarak çalıştı. 2000-2014 yılları arasında çeşitli 

özel firmalarda inşaat kontrol amiri, proje müdürü, kontrol amiri, İSG mühen-
disi, şantiye şefi olarak çalıştı. İçme suyu inşaatı, iş merkezi, baraj, fabrika, spor 
kompleksi, okul güçlendirmeleri, park bahçe yapımı gibi işleri tamamladı. Evlidir.

Hayrullah Pekmezci

1950 yılında Malatya-Yeşilyurt’ta doğdu. 1979 yılında 
Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-1985 yılları arasında 
YSE Müdürlüğü bünyesinde köprü kontrol mühendisi, 
etüt proje şefi ve YSE il müdür vekili olarak çalıştı. 1985-
1996 yılları arasında Köy Hizmetleri bünyesinde etüt 
proje şube müdürü, yol şube müdürü ve içme suları şube 
müdürü olarak görev yaptı. 1996-2001 yılları arasında 

İstanbul Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü’nde mühendislik, kontrol mühen-
disliği ile sanat yapıları, köprü, asfalt, içme suları ve bina inşaatlarının kesin 
hesaplarının kontrolünü yaptı. 2002-2012 yılları arasında çeşitli özel firmalarda, 
kontrol mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Cengiz Pirinçci

1944 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1975-1976 yılları ara-
sında askerlik hizmetini tamamladı. Özel bir şirkette 
koordinatör olarak çalıştı. 1979 yılında Süt Enstitüsü Ku-
rumunda inşaat müdür yardımcısı olarak çalıştı. Halen 
özel bir firmada yönetici olarak çalışmaktadır. Bir çocuk 
babasıdır. 
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Mustafa Poçanoğlu

1950 yılında Konya-Altınekin’de doğdu. 1979 yılında 
Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından 2 yıl proje mühendisliği yaptıktan sonra 1981 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Daha sonra serbest 
inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı, 1982-1992 
yılları arasında 3 tane yapı kooperatif inşaatı tamamladı. 
Ayrıca çeşitli illerde müze ve kale onarım işlerini tamam-
ladı. 2005 yılında proje çizim ve uygulama işleri yapan bir 

şirkette kurucu üyelik yaptı. Halen Konya-Selçuklu’da inşaat taahhüt ve emlak 
yatırım danışmanlığı yapmaktadır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Aslan Poyraz

1949 yılında Malatya-Darende’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-1981 yılla-
rı arasında askerlik hizmetini inşaat kontrolörü olarak 
tamamladı. 1982 yılında mühendis olarak çalıştı. 1983-
1993 yılları arasında Köy Hizmetleri Ankara İl Müdürlüğü 
bünyesinde kendi adına taahhüt işleri yaptı. 1993-2000 
yılları arasında iki özel firmada şantiye şefi ve mühendis 
olarak çalıştı. Halen özel bir yapı denetim firmasında de-
netçi olarak çalışmaktadır. Evlidir. 

Emrah Sabır

1952 yılında Sivas-Zara’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Galatasaray Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-
1989 yılları arasında özel bir mühendislik bürosunda mü-
hendis olarak mesleğini sürdürdü. 1989-2004 yılları ara-
sında Kağıthane Belediye Meclis Üyeliliği Teknik Başkan 
Yardımcılığı yaptı. Ayrıca Kâğıthane belediye encümen 
başkanlığı ve imar komisyon başkanlığı yaptı. 1994-1999 

yılları arasında İBB Meclis üyeliği yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İmat Sağır

1955 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1979 yılında Çu-
kurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından inşaat yapım işle-
ri, Çatalan barajı ve şantiye şefliği yaptı. Ayrıca Tarsus 
Belediyesi’nde çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Hüseyin Sakar

1953 yılında Tunceli’de doğdu. 1979 yılında Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1980 yılında Tekel fabrikasında, 1983 yılında 
özel bir şirkette yurt içi ve yurt dışında saha mühendisi 
altyapı şantiye şefi olarak çalıştı. Emeklidir. 

Kemal Sakınç

1955 yılında Samsun’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-1985 yılları arasında Orman 
Bakanlığı’nda mühendis olarak görev yaptı. 1985-2009 
yılları arasında Karayolları Müdürlüğü bünyesinde sıra-
sıyla yol yapım mühendisi, kontrol şefi, yapım başmühen-
disi, bölge müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak gö-
rev yaptı. 2009 yılında emekli oldu. Halen özel bir inşaat 

firmasında genel koordinatör olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Selçuk Salcan

1955 yılında Kilis’te doğdu. 1979 yılında Adana Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1974 yılında Mersin Belediyesi’nde memur olarak göre-
ve başladı. Mersin Büyükşehir ve Toroslar Belediyesi’nde 
sırasıyla memur, amir, fen işleri müdürü ve teknik işler 
başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak 
Mersin Büyükşehir Belediyesi (MESKİ) Mersin Su ve Kana-
lizasyon İdaresi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yap-

tığı kurumdan 2013 yılında emekli oldu. 2013 yılından beri Mersin’de özel bir 
yapı denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak çalışmaktadır. 1984-
1990 yıllarında İMO İçel Temsilciliğinde temsilci yardımcısı olarak, İMO Mersin 
Şubesinin ilk şube sekreter üyesi oldu. Farklı dönemlerde İMO Mersin şube yöne-
ticiliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Salih Sallahoğlu

1954 yılında Gaziantep’te doğdu. 1979 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1979-2015 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında 
çeşitli özel firmalarda saha mühendisi, uzman kontrol 
mühendisi, proje müdür yardımcısı, kesin hesap başmü-
hendisi, teknik müdür, proje müdürü, toprak işler müdür 
olarak çalıştı. Evlidir.

Ali Sedat Samsunlu

1955 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-2004 yılla-
rı arasında DSİ Genel Müdürlüğü ve 5. Bölge Müdürlü-
ğünde planlama mühendisi ve inşaat mühendisi olarak 
görev yaptı. 2004 yılında emekli olduktan sonra Libya, 
Arabistan ve Irak olmak üzere yurtdışında proje müdü-
rü ve şantiye şefi olarak çalıştı. Yurtiçinde özellikle enerji 
projelerinde proje müdürü ve şantiye şefi olarak hizmet 

verdi. 2015-2018 yılları arasında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü-
dürlüğünde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şerafettin Sandalci

1951 yılında Muş-Bulanık’ta doğdu. 1979 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1978-1996 yılları arasında Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğü’nde mühendis ve müdür yardımcısı 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Neşe Sarıca

1957 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1979 yılın-
da Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1979-1985 yılları arasında YSE 3. Bölge 
Müdürlüğü’nde proje mühendisliği yaptı. 1985-2003 yıl-
ları arasında Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlüğü’nde 
proje mühendisi olarak çalıştı. 2004-2008 yılları arasın-
da İZSU Genel Müdürlüğü’nde danışman proje mühendisi 
olarak görev yaptı. 2003 yılında emekli oldu. Ayrıca uzun 
yıllar İMO işyeri temsilciliğinde, Yapı-Yol Sen sendikasının 

işyeri temsilciliğinde, iki dönem İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Veli Sarıcan

1958 yılında Afyon-Şuhut’ta doğdu. 1979 yılında Eskişe-
hir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-2014 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda saha mühendisi, kısım şefi, şantiye şefi 
yardımcısı, proje müdür yardımcısı, proje müdürü, genel 
müdür, proje koordinatörü olarak çalıştı. 2017 yılından 
bu yana özel bir firmada kontrol başmühendisi olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca yurt dışında da çalıştı. 
Evlidir.

Turgut Babür Sarıfakıoğlu

1955 yılında Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu’nda doğdu. 
1979 yılında  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Burdur’da askerlik hiz-
metini tamamladı. 1993-2019 yılları arasında özel şirket-
ler grubunda genel müdür olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Murat Say

1952 yılında Kayseri’de doğdu. 1979 yılında Ankara DMA 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yı-
lında askerlik hizmetini tamamladı. 1972-1979 yılları 
arasında çelik konstrüksiyon yapıların projelendirmesin-
de konstrüktör ressam olarak çalıştı. 1981-2007 yılları 
arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda 
fabrikaların çelik proje imalat ve montaj, fabrika proje 
hizmetleri, içme suyu etüt ve proje hizmeti, konut ince 
inşaatı, çok katlı yapı inşaatı, altyapı inşaatı ve çevre dü-

zenlenmesi gibi inşaat işlerini tamamladı. Proje mühendisi, kontrol mühendisi, 
şantiye şef yardımcısı, proje müdürlüğü, şantiye şefi, taşeron, şirket müdürü, in-
şaat mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Emeklidir. Evlidir.
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Mustafa Sayaca

1954 yılında Bursa-Osmangazi’de doğdu. 1979 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasın-
da Orhaneli Belediyesi’nde fen işleri amiri olarak çalıştı. 
1980-2006 yılları arasında DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nde 
mühendis ve başmühendis olarak çalıştı. 2007-2013 yıl-
ları arasında iki özel firmada gayrimenkul değerleme uz-
manlığı yaptı. 2010 yılından bu yana statik proje denetçi-

si olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Emin Sayan

1952 yılında Konya-Hadim’de doğdu. 1979 yılında Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında Konya Be-
den Terbiyesi Bölge Müdürlüğü’nde masa tenisi antrenörü 
olarak çalıştı. 1983-2011 yılları arasında DSİ bünyesinde 
mühendis olarak görev yaptı. 2011 yılında emekli olduk-
tan sonra özel bir laboratuvarda denetçi olarak çalıştı. 
2016 yılında Avrasya Tüneli inşaatında kalite mühendisi 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mustafa Selçuk

1955 yılında Aydın-Söke’de doğdu. 1979 yılında Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana 
Aydın Belediyesi’nin her kademesinde ve özel sektörde 
hizmet vermeye devam etmektedir.

Recep Selek

1954 yılında Samsun-Kavak’ta doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1981-1982 yılları arasında 
YSE bünyesinde içme suları yapı mühendisi ve yol yapı 
mühendisi olarak çalıştı. 1989-1997 yıllarında Çorum 
Köy Hizmetleri il Müdürlüğü’nde yol yapı mühendisi ve il 
müdürü olarak çalıştı. 2003 yılında Tarım Bakanlığı’nda 
APK olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Selahattin Semerci

1956 yılında Uşak’ta doğdu. 1979 yılında ODTÜ’de İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılı itibariyle yurt içi 
ve yurt dışında çeşitli inşaatlarda şantiye şefliği yaptı. 
Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Sermet

1957 yılında Muğla’da doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi (Gazi Üniversitesi) İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1981 
yılları arasında saha mühendisliği yaptı. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest proje, 
kontrollük, müşavirlik yapmaktadır. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır.

Ercan Sert

1951 yılında Kayseri-Bünyan’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılında Aydın YSE ‘de 
yol köprü mühendisi olarak göreve başladı. Köy Hizmet-
leri Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Fikret Sevencan

1953 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1979 yılında Adana 
İTİA Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. Mezuniyetinin ardından konut ve kamu ihale 
işleri yapan aile şirketinde çalışmaya başladı. 1990 yılın-
da aile şirketinden ayrılarak kendi şirketinde çalışmaya 
devam etti. Türkiye’nin birçok ilinde İçişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler ve 
birçok üniversitenin bina yapım işlerini üstlendi. İstanbul 

ve Bodrum’da konut ve kooperatif işleri yaptı. Evlidir.
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Şakir Sezen

1951 yılında Gümüşhane-Kelkit’te doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-2015 yılları arasında 
özel bir firmada mühendis ve teknik müdür olarak çalıştı. 
Ayrıca kendi firmasında dört yıl mesleğini sürdürdü. Yar-
dımcı denetçi olarak çalıştı. Evlidir. 

Ahmet Sedat Sınmaz

1951 yılında Manisa’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1973-1979 döneminde MEB’de ihale teknikeri 
olarak çalıştı. 1979-2002 yılları arasında Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü’nde şube şefi ve kontrol şefi olarak çalıştı. 
2002-2019 yılları arasında kurucu ortağı olduğu özel bir 
yapı denetim firmasında denetçi mühendis olarak çalıştı. 
2002 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat Sivrikaş

1955 yılında Antalya-Finike’de doğdu. 1979 yılında Çu-
kurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-2002 yılları arasında özel mühendislik mimarlık ofi-
sinde statiker olarak çalıştıktan sonra serbest inşaat mü-
hendisliğinde proje, şantiye işleri yaptı. 2000-2018 yılları 
arasında özel yapı denetim kuruluşunda şirket ortağı, sa-
hibi, uygulama denetçisi, proje ve uygulama denetçisi ile 
kontrol hizmetleri yaptı. İki çocuk babasıdır.

Necati Sofuoğlu

1953 yılında Kastamonu’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Anka-
ra Kooperatif 7. Bölge Müdürlüğü’nde, 1984-1998 yılla-
rı arasında Ankara Tarım İl Müdürlüğü’nde, 1998-2005 
yılları arasında Ankara Zirai Üretim İşletmesinde, 2005-
2007 yılları arasında Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. 2007-2010 yılla-

rı arasında özel bir yapı denetim firmasında uygulama denetçisi ve mühendis 
olarak görev yaptı. 2010 yılından bu yana özel bir yapı denetim firmasında uy-
gulama denetçisi, mühendis ve şirket müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ali Ümran Sönmez

1955 yılında Denizli’de doğdu. 1979 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2007 yılları 
arasında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak 
çalıştı. 2007 yılında emekli oldu. 2007-2018 yılları ara-
sında yapı denetim firmasında kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. Halen şantiye şefliği yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır. 

Bekir Seyfi Sönmez

1946 yılında Nevşehir-Hacıbektaş’ta doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1965 yılında 
DSİ Genel Müdürlüğü’nde teknisyen olarak göreve baş-
ladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra TEK Genel 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başladı. Trafo 
merkezleri, enerji nakil hatları, sosyal tesisler, termik 
santral inşaatlarında başmühendis ve şube müdürü ola-
rak çalıştı. 1993 yılında emekli olduktan sonra özel sek-

törde trafo merkezi inşaatlarında şantiye şefi olarak 2018 yılına kadar çalıştı. 

Ramazan Sönmez

1954 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında Adana 
Mühendislik YO İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1974-
2019 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel 
firmalarda üretim planlama, şantiye şefi, şantiye mühen-
disi, yapı denetim mühendisi ve kamulaştırma bilirkişisi 
olarak görev yaptı. Evlidir.

Bekir Sıtkı Sualp

1953 yılında Artvin-Borçka’da doğdu. 1979 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1977-1994 yılları arasında özel bir şirkette şantiye 
şefi yardımcısı, şantiye şefi ve şantiyeler müdürü olarak 
görev yaptı. Çeşitli baraj, sosyal tesis, apart otel ve villa 
inşaatlarını tamamladı. 1995-2017 yılları arasında çeşit-
li özel firmalarda yöneticilik, alt yüklenici, proje müdürü 
olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana özel bir firmada iha-
leler proje müdürlüğü yapmaktadır. 
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Necmi Sucu

1952 yılında Ardahan-Posof’ta doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksekokulundan 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-1990 yılları arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
Ankara Bölge’de köprü kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1990-2000 yılları arasında Turizm Bakanlığı Yat Limanla-
rında yat liman uzmanı olarak çalıştı. 2000-2005 yılları 
arasında Tarım ve Köy İşlerinde içme suları şube müdürü 
olarak çalıştı. 2005-2006 yılları arasında Karayolları Ge-

nel Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Melih Suna

1953 yılında doğdu. 1979 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1981 yıl-
ları arasında saha mühendisliği yaptı. 1981-1982 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1982-1991 yılla-
rı arasında özel bir inşaat firmasında çalıştı. 1991-1996 
yılları arasında serbest çalıştı. 1996-2015 yılları arasın-
da özel bir inşaat firmasında koordinatör olarak çalıştı 
aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 
2015 yılında emekli oldu. 

Halil Zeki Sungur

1956 yılında Manisa-Salihli’de doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1982 yılları 
arasında kurucusu olduğu müteahhitlik firmasında dört 
adet konut binası inşaatını tamamladı. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1983 yılında kurucu ortağı 
olduğu firmasında çok sayıda konut binası yaptı. 1990-
2007 yılları arasında ortağı olduğu firmasında yaklaşık 
500 adet konutun inşaatını gerçekleştirdi. 2008 yılında 

kurucu ortağı olduğu firmasında konut ve işyeri binaları ile çok sayıda nitelikli 
ve ayrıcalıklı yazlık siteler ve rezidanslar yaptı. Halen gayrimenkul proje ve plan-
lama çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yücel Süner

1956 yılında Samsun’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
25 yıl Samsun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde kont-
rol mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra 13 yıl serbest 
mühendislik yaptı. Özel bir yapı denetim firmasında mü-
dür olarak görev yaptı. İki çocuk annesidir.
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Emin Şağın

1955 yılında Niğde-Kemerhisar’da doğdu. 1979 yılında 
AİTİA Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1980-2004 yılları arasında 
Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde mühendis, 
imar ve afet işleri şube müdürü, proje şube müdürü ve 
yapım inceleme şube müdürü olarak çalıştıktan sonra 
aynı kurumdan emekli oldu. 2004-2018 yılları arasında 
kendi adına kurmuş olduğu firmasında konut ve sanayi 
projeleri yaptı. 

Ahmet Şahin

1954 yılında Konya-Beyşehir’de doğdu. 1979 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini Burdur’da tamamla-
dı. 1983 yılından bu yana kendi inşaat firmasında görevi-
ni sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Osman Şahin

1949 yılında Malatya-Yeşilyurt’ta doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1983-2018 yılları arasında özel sektörde liman, 
balıkçı barınağı-konut-enerji ve haberleşme sektöründe 
altyapı işlerini şantiye şefliği ve proje müdürlüğü göre-
viyle tamamladı.

Emine Ender Şahin

1957 yılında Denizli-Çivril’de doğdu. 1979 yılında Ankara 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1979-1981 yılları arasında Denizli Çivril İmar 
Müdürlüğü’nde imar müdürü olarak çalıştı. Daha sonra 
kendi iş yerinde mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk an-
nesidir.
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Fuat Şahin

1959 yılında Kayseri’de doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-
1981 yılları arasında özel bir firmada saha mühendisli-
ği, hak edişler ve kesin hesaplar yaptı. 1982-1989 yılları 
arasında DSİ Karakaya Barajı 24. Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi, kesin proje ve uygulama projeleri 
kontrolü, hak ediş kısım şefi, kesin hesap işleri, 1989-
1998 yılları arasında DSİ 12. Bölge Barajlar ve HES Şube 
Müdürlüğü’nde kesin hesap işleri, ihale dosya hazırlığı ve 

ihalesi ve kontrol mühendisliği yaptı. 1998-1999 yılları arasında özel bir müşa-
virlik firmasında proje mühendisi olarak görev yaptı. 1998-2007 yılları arasında 
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı aynı kurumdan emekli oldu. 2007-2019 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda proje müdürü, koordinatör, kontrol mü-
hendisi, denetçi mühendis, su yapıları sorumlusu, mühendis olarak mesleğini 
sürdürdü. 

Hasan Şahin

1954 yılında Kayseri-Sarız’da doğdu. 1979 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Sivas 
Demir Çelik Grup Başkanlığı, Divriği Demir Çelik Fabri-
kası, DLH Sincan ve İzmir Bölge Müdürlüklerinde kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında emekli oldu. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.

Mustafa Nusret Şaşmaz

1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1979-2019 yılları arasın-
da çeşitli özel firmalarda bölüm şefi, serbest ticaret, proje 
müdürü, şantiye şefi, bölüm müdürü olarak çalıştı. Ma-
halle inşaatları, okul, cezaevi, deprem konutları, konut, 
adliye sarayı inşaatı, otel, iş merkezi gibi inşaat işlerini 
tamamladı. Evlidir.
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İsmet Şekercioğlu

1954 yılında Balıkesir-Dursunbey’de doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1981-2005 yılları arasında 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis ola-
rak çalıştı. Emeklidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Mecit Şekercioğlu

1954 yılında Rize-Pazar’da doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1978-1983 yılları arasında özel mü-
hendislik bürosunda, 1983-1992 yılları arasında ortağı 
olduğu firmasında çalıştı. 1992 yılından bu yana ortağı 
olduğu firmada şirket müdürü olarak çalışmaktadır. Ay-
rıca İMO Danışma Kurulu Üyeliği ve mesleki denetim ku-
rullarında görev aldı. Oda adına bilirkişilik yaptı. Konut 

yapıları, resmi yapılar, fabrika yapıları, çevre yapıları, spor kompleksleri ve ta-
rihi yapılarda proje ve müşavirlik hizmetlerinde bulundu. Halen tarihi yapıların 
güçlendirilmesi ve raporların yazılması işine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Mehmet Ali Şekerler

1952 yılında Aydın-Efeler’de doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. Mezuniyetinin ardından iki yıl şanti-
yelerde görev yaptı. Daha sonra günümüze kadar serbest 
olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Haluk Şemsioğlu

1956 yılında Denizli’de doğdu. 1979 yılında Eskişehir Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında altyapı proje işleri 
yaptı. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1982 
yılında kendi firmasında altyapı proje inşaat işleri yaptı. 
Yaklaşık 38 yıl altyapı proje ve inşaat işleri yaptı. Konut 
inşaatları yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Yılmaz Şen

1949 yılında Malatya-Doğanşehir’de doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Kadıköy Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1981-1982 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1982-1990 yılları arasında özel bir firmada 
şantiye şefliği yaptı. 1990-2000 yılları arasında sahibi 
olduğu firmada mesleğini sürdürdü. 2001-2019 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi ve uygulama 
denetçisi olarak çalıştı. Bir çocuk babasıdır.

Yaşar Şener

1952 yılında Kahramanmaraş-Andırın’da doğdu. 1979 
yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılında Köy Hiz-
metlerinde içme suları kontrol mühendisliği yaptı. 1981 
yılında serbest mühendislik yaptı. 2007 yılından bu yana 
yapı denetiminde proje denetçisi olarak mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Şükrü Şimşek

1955 yılında Samsun’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 döneminde askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1988 yılları arasında DSİ 7. 
Bölge Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi, teknik 
şef ve başmühendis olarak çalıştı. 1988-1990 yılları ara-
sında özel bir firmada beton grup müdürü olarak çalıştı. 
1990-2008 yıllarında DSİ’de proje ve ihale tatbikat mü-
hendisliği, kontrol mühendisi, proje ve inşaat başmühen-

disi ile şube müdür muavini olarak görev yaptı. 2008-2010 yılları arasında özel 
bir firmada kontrol amirliği yaptı. 2010 yılından bu yana ortağı olduğu firmada 
yöneticilik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Şaban Talaslıoğlu

1954 yılında Kayseri’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. Devlet Su İşlerinde 21 yıl kontrol mühendisi 
olarak görev yaptı. Evlidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1979-2019)



116

Hüseyin Rahmi Tan

1953 yılında Giresun-Tirebolu’da doğdu. 1979 yılında 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980 yılında SSK Yapı İşleri Dairesinde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1985 yılında özel bir firmada şantiye şefliği 
yaptı. 1990-2018 yılları arasında kendi şirketinde mesle-
ğini sürdürdü ve emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yalçın Tanır

1953 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-2015 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda yurt içi ve yurt dışında saha mü-
hendisi, kontrol mühendisi, süpervizör, şantiye şefi, şan-
tiye müdürü, proje müdürü ve şantiyeler müdürü olarak 
çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Aziz Tanrıvere

1955 yılında Gaziantep’te doğdu. 1979 yılında Konya Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Yaklaşık 3 sene özel bir şirkette şantiye şefi olarak çalıştı. 
1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik son-
rası 2 yıl serbest çalıştı. 1985-1989 yılları arasında özel 
bir firmada şantiye şefliği yaptı. 1989 yılında Şahinbey 
İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kontrol mühendi-
si ve fen işleri müdürü olarak çalıştı. 2010 yılında emekli 
oldu.

Yahya Taraktaş

1943 yılında Eskişehir-Hamidiye’de doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Vatan Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1963-1965 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1965-1993 yılları arasında özel bir firmada yö-
netici ve mühendis olarak görev yaptı. 1993-2010 yılları 
arasında serbest çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Ahmet Taş

1955 yılında Osmaniye-Düziçi’nde doğdu. 1979 yılın-
da Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılında Adana İl 
İmar Müdürlüğü, 1984 yılında Adana Bayındırlık ve İs-
kan Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. 1999-2011 
yılları arasında Adana ile Mersin Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde il müdürü, inşaat mühendisi ve il mü-
dür yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından bu yana 

Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nde il müdür yardımcısı olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erol Tatoğlu

1955 yılında Trabzon’da doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1979-1981 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefi 
yardımcısı olarak çalıştı. 1981-2018 yılları arasında yurt 
içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda villa, altyapı, 
alışveriş merkezleri, sağlık binaları, fabrika, liman, konut 
ve parlamento binası gibi inşaat işlerinde şantiye şefi, 

şantiyeler koordinasyonu, denetim yardımcısı ve proje müdürü olarak çalıştı. 
Halen özel bir yapı denetim firmasında denetçi yardımcısı olarak çalışmaktadır. 
Bir çocuk babasıdır.

Mehmet Cemal Tekün

1953 yılında İzmir’de doğdu. 1979 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1978 yılında İzmir 
TCDD 3. Bölge Başmüdürlüğü yol servisinde göreve baş-
ladı. Bölgedeki çeşitli demiryolu, sanat yapıları ve bina 
inşaatlarında imalat ve kontrol mühendisliği yaptı. 1981-
1982 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1989 
yılında İzmir Aydın otoyolunda kontrol mühendisi olarak 
özel bir müşavirlik firmasında 2003 yılına kadar çalıştı. 

2004-2011 yılları arasında çeşitli yapı denetim firmalarında yapı denetçisi ola-
rak çalıştı. 2012 yılında çeşitli müşavirlik firmalarında görev yaptı. Halen müşa-
virlik firmasında kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Bir çocuk 
babasıdır. 
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Uğur Temiz

1956 yılında Ankara-Altındağ’da doğdu. 1979 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları 
arasında Isparta’da askerlik hizmetini tamamladı. 1979-
1987 yılları arasında YSE Genel Müdürlüğü’nde mühen-
dis olarak görev yaptı. 1987-2000 yılları arasında özel 
sektörde şantiyede mesleğini sürdürdü. 2004-2007 yılları 
arasında Gölbaşı Belediyesi Fen İşlerinde çalıştı. Emekli-
dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa Fahrettin Terzioğlu

1957 yılında Balıkesir-Havran’da doğdu. 1979 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Gala-
tasaray Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-1981 yılları arasında Kadıköy’de statik 
büroda statiker olarak çalıştı. Daha sonra kendi bürosu-
nu açtı, kat karşılığı inşaatlar yaptı. Aile şirketi kurarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Salim Tıraş

1953 yılında Uşak-Eşme’de doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1979-1982 yılları arasında inşaat sektöründe serbest 
mühendislik yaptıktan sonra 1983-2008 yılları arasında 
TCDD kurumunda göreve başladı. Trenlerin geçtiği köp-
rü, tüneller ve üst yapı üstüne çalışmalar yürüttü. Aynı 
kurumda 2. Bölge yol müdürlüğü yaptı. Emeklilik sonrası 
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinde müşavir firmada 

şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak dört yıl hizmet verdi. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Ali Tokgöz

1955 yılında Trabzon-Tonya’da doğdu. 1979 yılında Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1980-1982 yılları arasında Hükümet konağı ve lise 
inşaatında şantiye şefliği yaptı. 1983-2011 yılları arasın-
da İller Bankası Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde mühendis, 
başmühendis ve altyapı şube müdürü olarak görev yaptı. 
2012-2017 yılları arasında içme suyu inşaat ve kanalizas-
yon inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. Halen yapı dene-

tim firmasında uygulama denetçiliği ve teknik bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Emel İrtem Tolkun

1957 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Eskişe-
hir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. Aynı yıl Balıkesir Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi İnşaat Mühendisliği Bölümünde göreve başla-
mıştır. 1983 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden 
Hidrolik Programında yüksek lisans, 1992 yılında İTÜ’den 
(İstanbul Teknik Üniversitesi) Su Mühendisliği doktora 
derecelerini almıştır. 1992 yılında Balıkesir Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 

Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanlarını almış-
tır. Kıyı Mühendisliği ve Su Kaynakları Mühendisliği konularında hakemli dergi-
lerde yayınlanmış ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve 
uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş bildirileri, uluslararası kitap bölü-
mü mevcuttur. Bilimsel araştırma projelerinde proje yürütücüsü olarak çalışmış, 
yüksek lisans, doktora tez danışmanlıkları ve jürilikleri yapmıştır. İnşaat Mühen-
disliği Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı gibi idari gö-
revlerde bulunmuş, çeşitli kurullarda, komisyonlarda görev yapmıştır. Akışkanlar 
Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji, Su Kaynakları Mühendisliği, Kıyı Yapıları ve Li-
manlar gibi zorunlu ve seçmeli lisans dersleri ile Hidromekanik, Barajların Plan-
lama ve Tasarımı, Kıyı Mühendisliği gibi yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş-
tir. 2017 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden emekli olmuş, aynı yıl İstanbul’da Doğuş Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kadrolu öğretim üyesi olarak girmiştir. 
Halen Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Baş-
kanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Latif Toprak

1955 yılında Mersin-Mut’ta doğdu. 1979 yılında Çuku-
rova Üniversitesinden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-1986 yılları arasında sahibi 
olduğu firmada proje işleri yaptı. 1986-1992 yılları ara-
sında çeşitli özel firmalarda proje işleriyle şantiye şefliği 
yaptı. 1993-2016 yılları arasında T.C. Kartal Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve müdür 
olarak çalıştı. Ayrıca Belediyede kesin hakediş ve kontro-
lör olarak görev yaptı. Emeklidir. Evlidir.

Yusuf Toprak

1955 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1979 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1983-2010 yılları arasında çeşitli özel firma-
larda saha mühendisi, şantiye şefi ve kontrol mühendi-
si olarak çalıştı. 2011 yılından bu yana özel bir firmada 
kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Ev-
lidir.
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Nagahan Tufan

1956 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında İTİA Adana 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Öğrencilik yıllarında özel bir mühendis-
lik bürosunda çalıştı. Daha sonra yine özel bir şirkette 
çalıştı. Ardından aile şirketi kurarak inşaat imalatı ve 
malzemeleri satışı yaptı. 1992-1998 yılları arasında İMO 
Adana Şubesinde proje kontrol elemanı olarak çalıştı. 
Emeklidir. İMO Adana Şubesinde 3 dönem yönetici olarak 
görev yaptı. 2001-2015 yılları arasında çeşitli firmalarda 

yapı denetim proje kontrol elemanı olarak görev yaptı. 2015 yılında mühendislik 
bürosu açtı ve konut projeleri yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir. 

Hasan Hüseyin Tunçdemir

1953 yılında Malatya’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde 26 yıl 
fen amiri ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1980 
yılından beri İzmir adli çevrede bilirkişilik görevini sür-
dürmektedir. İMO Bilirkişilik Kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Turna

1954 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1979 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun 
oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-
2012 yılları arasında çeşitli özel firmalarda mühendis, 
şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. Toplu ko-
nut inşaatları, tatil sitesi, otel, hasarlı binaların güçlen-
dirilmesi ve hastane gibi inşaat işlerini tamamladı. 2013 
yılından bu yana çeşitli yapı denetim şirketlerinde görev 
yaptı, halen proje ve uygulama denetçisi olarak çalışmak-

tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hayrettin Türkakın

1957 yılında Afyon’da doğdu. 1979 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1982 yılları 
arasında çeşitli şantiyelerde şantiye mühendisi ve mon-
taj mühendisi olarak çalıştı. 1982-1985 yılları arasında 
özel bir firmanın yurt dışı projesinde proje koordinasyonu 
olarak görev yaptı. 1985-2016 yılları arasında özel bir fir-
mada proje mühendisi ve müdür olarak mesleğini sürdür-
dü. 2016 yılında emekli oldu. 
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Cemil Türkcan

1953 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Manisa-Kırkağaç’ta askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1981 yılları arasında ASKİ’de 
çalıştı. 1981-2003 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
çalıştı. 2003-2008 yılları arasında ASKİ’de çalıştı ve emek-
li oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Uğur

1953 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1985-1989 yılları arasında müteahhitlik hizmetle-
ri, 1989-1998 yılları arasında özel bir inşaat bünyesinde 
çalışarak önemli projelerde görev almış ve 1998 yılında 
emekli olmuştur. Emekliliğinin ardından 2018 tarihine 
kadar yurt içi ve yurt dışında şantiye şefi olarak üstlendi-
ği projeleri tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hanifi Güven Ulusu

1955 yılında doğdu. 1979 yılında Ankara Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1976-2000 yılları arasında Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde Ankara ve Mersin İllerinde 
şantiye mühendisi, şantiye şefi, planlama başmühendisi, 
otoyollar yapım şubesi müdürü olarak görev yaptı. 2000-
2016 yılları arasında iki özel firmada proje koordinatör-
lüğü yaptı. 2016-2017 yılları arasında özel bir firmada 
teşkilat başkanlığı yaptı. 

Enver Ulutaş

1948 yılında Erzincan-Çayırlı’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Toprak İskan Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri ve 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 2005 yılında Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu. Şantiye şefliği 
ve kontrolörlük yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 
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Ömer Asım Uygur

1955 yılında Gaziantep-Şehitkamil’de doğdu. 1979 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1981-2006 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nde mühendis olarak çalıştı. 2006-2019 yılları 
arasında çeşitli yapı denetim şirketlerinde proje ve uygu-
lama mühendisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Uysal

1956 yılında Antalya-Alanya’da doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1982 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin 
ardından 1982 yılına kadar çeşitli özel firmalarda mü-
hendislik hizmeti verdi. Kendi firmasını kurduktan sonra 
günümüze kadar Antalya ve çevresinde çeşitli otel, konut, 
işyeri gibi projeleri ve şantiye uygulamaları yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Arif Ülkü

1955 yılında Bursa-Mustafakemalpaşa’da doğdu. 1979 
yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademi-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1981 yılları 
arasında özel bir inşaat şirketinde şantiye mühendisi ve 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1981-2005 yılları arasında YSE 
14. Bölge Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri bünyesinde kont-
rol mühendisi, yol şube müdürü, müdür yardımcısı, köy 
hizmetleri il müdürü, kontrol mühendisi ve şube müdürü 

olarak çalıştı. 2005-2014 yılları arasında Bursa Özel İdare Genel Sekreterliğinde 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2014-2015 yılları arasında Bursa BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra aynı kurumdan 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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İbrahim Feyzi Ünal

1956 yılında Ordu/Mesudiye/Yeşilce’de doğdu. 1979 yılın-
da Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1989 yılları arasında 
Yol-Su-Elektrik Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde İçmesuları Dairesi Başkanlığı’nda yapım 
ve kesin hesap şubelerinde çalıştı. 1989-1993 yılları ara-
sında Ankara Sincan Belediyesi’nde İmar Müdürlüğü ve 
Teknik İşler ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 

1990-1992 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Ku-
rulu Üyeliği, 2002-2003 yılları arasında Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 
yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2009-2014 yılları arasında Ordu Mesudiye Yeşilce 
Belediye Başkanlığı, 2015 yılında Sincan İlçe Başkanlığı yaptı. 2015 yılında Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcı-
lığı yapmıştır. 2019 yılından bu yana İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nde (İSKİ) Avrupa Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı olarak atandı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mümün Ünal

1953 yılında Tekirdağ-Köseilyas’ta doğdu. 1979 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-1982 yılları 
arasında Bursa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar 
İşleri Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği yaptı. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1987 yılında Os-
mangazi Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde proje kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. 1991-2003 yılları arasında 
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kontrol mühen-

disi ve şube müdürü olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Harun Ünalmışer

1957 yılında Sivas’ta doğdu. 1979 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1979 yılından bugüne kadar inşaat mühendisliği 
ve müteahhitlik çalışmalarını sürdürmektedir. Halen özel 
bir şirkette genel koordinasyon sorumlusu olarak görev 
yapmaktadır. 
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Nail Ünlü

1956 yılında Kilis’te doğdu. 1979 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1986 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
muhtelif inşaat emlak teşkilatlarında daha sonra Milli 
Savunma Bakanlığı’nda kontrol amirliği, şube müdürlü-
ğü ve bölge başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007 yılında 
emekli oldu. 2007 yılından sonra özel sektörde yurt içi ve 
yurt dışı işlerinde proje müdürlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Mehmet Bülent Ünlükuş

1957 yılında Tunceli’de doğdu. 1979 yılında Eskişehir Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında İTÜ’de yüksek li-
sans eğitimini tamamladı. Çeşitli özel firmalarda şantiye 
şefi yardımcısı, arazi şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. 
1982 yılında büro açarak proje, kontrollük ve müşavirlik 
yaptı ve serbest mühendislik çalışmaları yaptı. 1991 yılın-
da kendi firmasını kurdu. 1982 yılından 1995 yılına kadar 
proje ve kontrollük hizmetleri, bilirkişilik, kamulaştırma 

komisyonu üyeliği yaptı. Bunlarla birlikte resmi taahhüt işleri yaptı. Özel inşaat, 
proje ve mühendislik hizmeti, daire, iş merkezi, mermer fabrikası inşaatlarını 
tamamladı. Restorasyon, ev okul projesi ve çarşı ve amfi tiyatro projesi, kent 
meydanı projesi, iskele, marina su altı çelik kalıp dizaynı, sanayi yapıları, iba-
dethane, çelik sanayi yapıları ve antrepolar, Amfi tiyatro, aquapark, özel eğitim 
kurumları, otel, turizm yapıları, belediye hizmet binası ve spor kompleksi gibi 
inşaat işlerini tamamladı. Halen mühendislik mimarlık hizmeti ve özel inşaat 
taahhüt işlerine devam etmektedir.

Ziya Yağan

1952 yılında Darende’de doğdu. 1979 yılında Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1975-1979 yılları arasında DSİ 6. Bölge Mü-
dürlüğü, Proje İnşaat Şube Müdürlüğü Kesin Hesap Ser-
visinde görev yaptı. Mezuniyetinin ardından aynı kurum-
da mühendis olarak görevine devam etti. 1981 yılında 
DSİ’den ayrılarak özel sektörde yol, sulama ve sanat ya-
pıları inşaatlarında şantiye mühendisliği yaptı. 1983 yı-
lından bu yana kendi firmasını açarak projecilik, yap sat 

ve kooperatif işleri yapmaktadır. Ayrıca mahkemelerde bilirkişilik yapmaktadır. 
1984-1985, 1986-1987 ve 1990-1991 yılları arasında İMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi ve şube sekreteri olarak görev yaptı. 2000-2001 yılları arasında 
İMO Danışma Kurulu Üyesi, 2002-2003 İMO Denetleme Kurulu Üyesi ve Denetle-
me Kurulu 2. Başkanı olarak görev yaptı. Halen mühendislik, bilirkişilik ve yap-
sat müteahhitliği konularında çalışmalarına devam etmektedir. 
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Cengiz Yahşi

1955 yılında Niğde’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1983 
yılına kadar Mersin İl Bayındırlık Müdürlüğü’nde çalış-
tı. 1983-2010 yılları arasında kendi kurduğu firmasında 
müteahhitlik yaptı. Halen muhtelif işlerde şantiye şefi 
olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Yaşar Yalamanoğlu

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde hastane, termik santral, 
otoyollar, endüstriyel tesisler, deprem kalıcı konutlar ve 
organize sanayi bölgeleri altyapı projelerinin gerek yapım 
işleri, gerekse kontrollük ve müşavirlik proje yönetim işle-
rinde şantiye mühendisi, şantiye şefi, kontrol mühendisi, 
kontrol amiri, proje müdürü olarak çalıştı. Halen Bölge 
Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Şinasi Yalnız

1954 yılında Artvin-Yusufeli’nde doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. Özel bir firmada şantiye mühendisliği yaptı. 1983-
2019 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı’nda kontrol mühendisliği yaptı. 
2019 yılında emekli oldu. Evlidir.

Ahmet Yapıcı

1946 yılında Samsun-Ladik’te doğdu. 1979 yılında Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1969 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. İlkokul ve iller bankasından aldığı 
otel, lokanta işleri yaptı. Konya’da 50 yıl öğretmenlik yap-
tı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kadri Yaşar

1957 yılında Çankırı-Ilgaz’da doğdu. 1979 yılında Gazi 
Üniversitesi (Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyeti-
nin ardından 1980-2005 yılları arasında DSİ Genel Mü-
dürlüğü Barajlar ve HES Daire Başkanlığı’nda inşaat 
mühendisi olarak göreve başladı, 2005 yılı Mayıs ayında 
kendi isteğiyle emekli oldu. Görevi esnasında su yapıları, 
baraj kati projeleri hazırlanması ve su kaynakları fizibi-

lite raporlarının hazırlanmasında inşaat mühendisi, şube müdürü, bölge müdür 
yardımcısı, daire başkan yardımcısı ve bölge müdürü olarak görev yaptı. Halen 
özel sektörde su kaynakları projelerinde planlama hizmetlerinde çalışmaktadır. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Enver Tahsin Yaygın

1955 yılında Denizli-Acıpayam’da doğdu. 1979 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1978 yılında özel bir fabrika inşaatında sahada çalıştı. 
1979 yılında Petkim bünyesinde çalıştı. 1980-1997 yılla-
rı arasında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisliği ile şantiye mühendisliği yaptı. 1997-2004 
yılları arasında Konak Belediyesi’nde yol şube şefi, 2004-
2005 yılları arasında Bornova Belediyesi’nde yapı kontrol 

şube şefi olarak çalıştı. 2005-2019 yılları arasında serbest şantiye çalışmalarında 
bulundu. 1994-1996 yılları arasında Yapı Yol Sen İzmir Şube Başkanlığı yaptı. 
2004-2006 yılları arasında İMO Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Özden Yel

1952 yılında Adana’da doğdu. 1979 yılında Adana İkti-
sadi Ticari ilimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardında serbest mühendis olarak çalıştı. 
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Abdullah Yeldan

1952 yılında Adana-Yüreğir’de doğdu. 1979 yılında Çu-
kurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Mezuniyetinin ardından bugüne kadar kurucusu olduğu 
şirkette mesleğini sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır.

Ahmet Necati Yelgin

1956 yılında Sakarya-Adapazarı’nda doğdu. 1979 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-1982 yılları arasında 
Adapazarı’nda inşaat mühendisliği ve büro şantiyelerin-
de mühendis olarak çalıştı. 1982-2019 yılları arasında 
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2019 yı-
lından beri Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Günay Yeter

1954 yılında Denizli-Honaz’da doğdu. 1979 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1979-2011 yılları arasında yurt 
içi ve yurt dışında çeşitli firmalarda şantiye şefliği, proje 
müdürlüğü ve firma sahibi olarak görev yaptı. Halen su 
ve su ile ilgili izolasyon işleri yapmaktadır. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.
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Fikret Yetişkin

1955 yılında Gaziantep’te doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. Mezuniyetinin ardından özel bir şir-
kette şantiye şefliği ve hak ediş düzenlemesi yaptı. 1981 
yılında müteahhitlik firmasında dere ıslahı, altyapı tadi-
lat işlerinde şantiye şefliği ve hak ediş düzenlemesi yap-
tı. 1985 yılında teknik büro açtı ve yüzlerce yapının ıslah 
planlarına uygun ruhsatlandırma yaptı. 1985-2002 yıl-

ları arasında kooperatif inşaatları, meydan düzenlemeleri, açık hava tiyatrosu, 
yol alt ve üst yapısıyla ilgili düzenlemeler, park düzenleme inşaatlarında şantiye 
şefliği, kontrollük, taşeronluk ve müteahhitlik yaptı. 2002-2004 yılları arasında 
yapı denetim firması kurdu. 2014 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdurrahman Yıldırım

1955 yılında Sakarya-Erenler’de doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1982 yıllında statik proje, emekli sandığı, tuzla ter-
saneleri ve özel kuruluş müteahhit firmalarına ait statik 
proje çalışmalarını tamamladı. Evlidir.

Hamit Yıldırım

1957 yılında Sivas’ta doğdu. 1979 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1979-1998 yılları arasında MSB’de 
yüksek mühendis yarbay olarak görev yaptıktan sonra 
aynı kurumdan emekli oldu. 1998-2005 yılları arasında 
İBB’de başkan danışmanı, proje danışmanı ve ulaşımda 
çalıştı. 2005-2011 yılları arasında Adalar Belediyesi’nde 
mühendis olarak çalıştı. 2011-2018 yılları arasında Yıldız 
Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinde rek-

tör danışmanı, SKS D. Başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana Fener-
bahçe Üniversitesinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Celal Yılman

1954 yılında İzmir-Karaman’da doğdu. 1979 yılında Kon-
ya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı 1980 yılından bu yana kendi firma-
sında mühendis, plan, proje, mimarlık, inşaat taahhüt 
işleri ve müteahhitlik hizmetleri yapmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Arif Yılmaz

1958 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. 1979 yılında Çu-
kurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1979-1980 yılları arasında özel bir firmada şanti-
ye şefliği yaptı. 1980-1987 yılları arasında Bayındırlık 
Bakanlığı’nda kontrol mühendisi olarak görev yaptıktan 
sonra özel bir firmada koordinatör olarak 1991 yılına 
kadar çalıştı. 1991 yılında kendi adına firmasını kurdu, 
taahhüt işleri yaptı. 1991-2009 yılları arasında yurdun 

değişik bölgelerinde önemli miktarda altyapı ve üst yapı inşaatları yaptı. 2001-
2010 yılları arasında özel inşaatlar yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Faik Yılmaz

1954 yılında Yunanistan-İskeçe’de doğdu. 1979 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1979-1980 yılları arasında YSE’de kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1980-2010 yılları arasında DSİ 7. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, planlama ve proje 
mühendisi olarak çalıştı. 2011-2018 yılları arasında özel 
bir firmada proje mühendisi ve proje müdürü olarak gö-
rev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Yılmaz

1954 yılında Hatay-Yayladağı’nda doğdu. 1979 yılında 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1985 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1974-2000 yılları arasında Orman Bakanlığı Orman Ge-
nel Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. Evlidir.
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Mehmet Yılmaz

1955 yılında Kayseri-Vekse’de doğdu. 1979 yılında ADMM 
Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2013 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, kısım 
şefi, proje müdürü ve proje denetçisi olarak çalıştı. 2018-
2019 yılları arasında özel bir yapı denetim firmasında 
proje denetçisi olarak mesleğini sürdürdü. 

İbrahim Yolcu

1948 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1979 yılın-
da Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1973-1997 yılları arasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi‘nde uzman mühendis olarak çalıştı. Evlidir. 

Mustafa Yolcu

1953 yılında Çorum-İskilip’te doğdu. 1979 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılında İmar İskan 
Bakanlığı’nda altyapı şefi olarak çalıştı. 1984 yılında Ke-
çiören Belediyesi’nde yapı kontrol müdürü olarak görev 
yaptı. 2000 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda 
mühendis olarak çalıştı. Evlidir.

Ali Yumuşak

1952 yılında Kahramanmaraş-Afşin’de doğdu. 1979 yılın-
da İstanbul DMM Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1996 yılları ara-
sında Mersin’de serbest inşaat mühendisliği ve müteah-
hitlik işleri yaptı. 1996-2001 yılları arasında İstanbul’da 
muhtelif inşaat firmalarında inşaat mühendisi ve yapı 
denetim firmalarında uygulama denetçisi inşaat mühen-
disi olarak görev yaptı. 2001-2019 yılları arasında yapı 

denetim firmalarında uygulama denetçisi olarak çalıştı.
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Kenan Yücesoy

1954 yılında Mersin’de doğdu. 1979 yılında Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1979-2004 yılları arasında serbest statiker 
projeci olarak çalıştı. Bine yakın binanın statik projesini 
hesapladı. 2004-2009 yılları arasında Mersin-Akdeniz’de 
Belediye Başkanlığı yaptı. Halen özel bir yapı denetim şir-
ketinde statik proje denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Ruhi Yücesoy

1956 yılında Mersin’de doğdu. 1979 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-1983 yılları arasında Ankara 
Belediyesi’nde kanalizasyon ruhsat şefi, taş ocakları şefi ve 
yapı kontrol müdürü olarak çalıştı. 1983-1986 yılları ara-
sında Mamak Belediyesi Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü’nde 
çalıştı. 1986-1989 yılları arasında DSİ bünyesinde görev 
yaptı. 1989-1994 yılları arasında ASKİ’de çalıştı. 1994-

1995 yılları arasında Yenimahalle Belediyesi’nde görev yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Yalçın Yüksel

1958 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. 1979 yılında Ela-
zığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1981 yılından bu yana Yıldız Teknik 
Üniversitesinde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. Evlidir. 

Serpil Sekban Yürüt

1955 yılında Sakarya-Adapazarı’nda doğdu. 1979 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979-1981 yılları 
arasında statiker mühendis olarak çalıştı. 1981-2006 yıl-
ları arasında Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi’nde proje kontrol mühendisi ve imar müdürü 
olarak çalıştı. 2002-2004 döneminde İMO Sakarya Şube 
Yönetim Kurulu Sayman üyeliği, 2006-2008 döneminde 
yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılından 

bu yana yapı denetim firmalarında proje denetçisi olarak mesleğini sürdürmek-
tedir. Evlidir. 
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Oğuz Zavrak

1950 yılında Eskişehir’de doğdu. 1979 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1973 yılında TCDD Genel Müdür-
lüğü İnşaat 2. Grup Müdürlüğü’nde memur olarak işe 
başladı, mezuniyetinin ardından mühendis olarak çalış-
maya devam etti. Mühendis, başmühendis ve şube müdü-
rü olarak görev yaptı. Limanlar Dairesi ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2002 yılında 
emekli oldu. Evlidir.

Kazım Zeyrek

1956 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1979 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılından iti-
baren bir inşaat şirketinde inşaat mühendisi olarak görev 
yaptı. 1983 yılında kendi ofisini açarak inşaat mühendis-
liği alanında çalışmaya başladı, 1997 yılından bu yana 
mesleki faaliyetlerini kendi adına kurmuş olduğu şirke-
tinde inşaat, taahhüt, müteahhitlik, kontrol mühendis-
liği, plan, proje, şantiye şefliği alanlarında yapmaktadır. 

1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. İMO Nazilli Temsilciliği, Aydın Şube 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Aydın Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2012 
yılları arası Aydın İKK (İl Koordinasyon Kurulu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak gö-
rev yaptı. 1993-2009 yılları arasında aralıksız Nazilli Belediyesi Meclis Üyeliğine 
seçilerek İmar Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılından bu yana 
Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Yenipazar Meslek Yüksekokulunda öğretim 
elemanı olarak görev yapmaktadır. Halen, İzmir Bilirkişi Kuruluna bağlı olarak 
mesleki konularda hukuk bilirkişiliği de yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Sıtkı Abay

1946 yılında Sivas’ta doğdu. 1969 yılında İTÜ Teknik Oku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1973-1996 yılları 
arasında özel sektörde mühendis ve proje müdürü olarak 
çalıştı. 

İlyas Akarsu

1945 yılında Rize-Köprülü’de doğdu. 1969 yılında İstan-
bul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Köy İşleri 
YSE Genel Müdürlüğü Samsun 8. Bölge Müdürlüğü Köp-
rüler Şefliğinde göreve başladı. Yıldız Teknik Üniversite-
sinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans 
eğitimi sırasında İstanbul YSE 1. Bölge Müdürlüğü’nde 
çalıştı. Askerlik hizmetini inşaat kontrol amiri olarak ta-
mamladı. 1974 yılında İstanbul’da özel bir şirkette yakla-
şık 46 yıl süre ile ihaleli işler, statik, betonarme, çelik yapı 

projeleri, içme suyu isale hat projeleri, sanayi bina projeleri, baraj tünel işleri ve 
ilgili projeler, hak edişler, metraj kesin hesap, şantiye şeflikleri ve proje şeflikleri 
ile şantiyelerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2019 yı-
lında emekli oldu. Halen özel bir yapı denetim firmasında proje denetimi işlerini 
yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Taha Aksoy

1947 yılında Erzurum-Horasan’da doğdu. 1969 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1972’de yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1969’dan 
itibaren 5 yıl aynı bölümde asistan olarak çalıştı ve ‘ya-
pım planlaması’ dersini verdi. 1975’de ‘büyük prefabrike 
panellerle konut inşaatı’ alanında faaliyet gösteren özel 
bir şirkette kurucu genel müdürü oldu. 1980’e kadar sü-
ren bu görevde iki prefabrikasyon tesisinde 2000’in üze-
rinde konut yapımı gerçekleştirildi. Özel bir şirkette proje 

müdürlüğü sonrasında 5 yıl süre ile yurt dışında Melik Abdülaziz Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalıştı, ‘yapım mühendisliği’ dersleri verdi. 1987’de Çi-
mentaş Gazbeton İşletmeleri Genel Müdürü oldu, dokuz yıl süren bu görevi sıra-
sında İzmir ve Kırıkkale’de iki üretim tesisi kuruldu. Bu süre içerisinde Türkiye 
Gazbeton Birliği Başkanı, T. Prefabrik Birliği ve Avrupa Gazbeton Birliği yönetim 
kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu görevi izleyen iki yıl Çimentaş Topluluğu’nda 
planlama koordinatörü ve icra kurulu üyesi olarak çalıştı. Yaklaşık 5 yıl özel bir 
şirkette Ticaret Grup Başkanı ve icra komitesi üyesi görevlerinde bulundu. 2004 
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yılında ‘UNIVERSIADE 2005, İzmir’ organizasyonunda Genel Koordinatör ve İcra 
Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Bu organizasyonun yasal tasfiye süreci 
sonrasında 2007 yılında İzmir Milletvekili seçildi. TBMM’de AB Uyum Komisyo-
nu üyesi, AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Nor-
veç Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı. 2011’de Mersin Akdeniz Oyunları 
Genel Koordinatörü olarak atandı. Bu görevden 2012 yılında ayrıldı. Çimento 
ve hazır beton konularında faaliyet gösteren özel bir şirkette 2012’de ‘bağımsız 
yönetim kurulu üyesi’ olarak başladığı görevi, iki yıldır ‘yönetim kurulu başkanı’ 
olarak sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Hızal Aküren

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1969-1973 yılları arasında saha mühendis-
liği ve şantiye şefliği yaptı. Çeşitli firmalar nezdinde ve 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yaptı. 1974 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1975 yılından bu yana 
kendi firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır. 

Yücel Akyürek

1943 yılında İçel-Tarsus’ta doğdu. 1969 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini 
Ankara-Polatlı’da tamamladı. 1970 yılında Ege Üniversi-
tesi Kampüsünde kontrol mühendisi olarak çalıştı. Okul, 
halk eğitim merkezi, kaymakamlık binası, polis karakolu 
gibi inşaat işlerinde taahhüt, mühendis, şantiye şefi ve 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. Özel bir firmada uzun 
süre şantiye şefliği ve kontrol mühendisliği yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Teoman Akyüz

1945 yılında Karaman-Ermenek’te doğdu. 1969 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1970-1971 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1971-1980 yılları arasında özel bir 
firmada şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. 1980-
1999 yılları arasında ortağı olduğu şirketinde genel mü-
dür ve proje müdürü olarak görev aldı. 2001-2011 yılla-
rı arasında özel bir firmada mermer işletmeciliği yaptı. 
2012 yılında emekli oldu. Evlidir.
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Armağan Tarık Alioğlu

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. Özel firmalarda ve TOKİ’de 
müdürlük ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. 
İSKİ’de genel müdür danışmanlığı yaptı. Bunların yanı 
sıra kamu ve özel kurumlara teknik ve hukuki itilaflarda 
danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Halen konut müte-
ahhitliği yapmakta ve danışmanlık hizmetleri vermekte-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Osman Melih Alkan

1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1969 yılında ortağı olduğu firmasında çalıştı. 
1970-1977 yılları arasında Ege Üniversitesi’nde asistan 
olarak görev yaptı. 1977-1998 yılları arasında ortağı ol-
duğu firmasında genel müdür olarak çalıştı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Erdem Altan

1941 yılında Konya’da doğdu. 1969 yılında Braunschwe-
ig Teknik Üniversitesi (Almanya) İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1967-1969 yıllarında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1965-1966 yıllarında Planungsge-
selschaft Ruhr-Essen/Almanya proje yöneticisi olarak gö-
rev yaptı. 1966-1967 yıllarında TCDD Gen. Müdürlüğü/
Yol Dairesinde Etüt Proje Şb. Md. V. olarak çalıştı. 1968-
1969 yıllarında MSB.lığı/İnş.Eml.D.Bşk.lığında Proje Keşif 
Şb. Mühendis/Tank Teğmenlik yaptı. 1969-1970 yılların-

da TCDD Gen. Md.lüğü Yol Dairesinde Yol Üstyapı Şube Müdürü olarak çalıştı. 
1970-1974 yılları arasında özel bir şirket bünyesinde şantiye şefi, kara işleri şefi 
ve yerüstü işleri şefi olarak çalıştı. 1974-1975 yılları arasında özel bir firmada 
projeler koordinatörü olarak görev yaptı. 1975-2008 yılları arasında özel bir fir-
mada proje müdürü, genel müdür v, yönetim kurulu başkanı, CEO, yönetim ku-
rulu başkan v. olarak görev yaptı. Bu süreçte baraj, sulama kanalları, otoyol ve 
servis yolları gibi inşaat işlerini tamamladı. 2008 yılından bu yana aynı firmada 
yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hasan Altuntaş

1945 yılında Keskin’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1974 yılına kadar müteahhitlik yaptı. Çeşitli firma-
larda ve yurt dışında şantiye şefi, teknik müdür ve proje 
müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında emekli oldu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Mustafa Atilla Ansal

1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakülte-
sinden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 1973-1978 
yılları arasında Şikago’da özel bir geoteknik firmasında 
mühendis olarak çalışmış hem de Northwestern Üni-
versitesinde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1978 
yılında İstanbul’a geri dönmüş İTÜ Maçka Mühendislik 
Mimarlık Fakültesinde Dr. Asistan olarak çalışmaya baş-
lamıştır. 1982 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör olmuş 
ve 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathane-

si ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalına geçmiş-
tir. 2012 yılında emekli olmuş ve Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 
göreve başlamıştır. Bu üniversitede 2012-2019 yılları arasında İnşaat Mühendis-
liği Bölümü başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen aynı fakültede öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır. Günümüze kadar 13 doktora tezi ve 26 Yüksek lisans tezi 
danışmanlığı yapmış ve geoteknik ve deprem mühendisliği dallarında çok sayıda 
ders vermiştir. Çok sayıda konferansta çağrılı konuşmacı olmuş, 300’ün üstünde 
Türkçe ve İngilizce bildiri ve makalesi bulunmaktadır. Avrupa Deprem Mühendis-
liği Birliğinde 1994-2014 yılları arasında 20 sene Genel Sekreterliği, 2014-2018 
arası Başkanlığı 2018-2022 yılları arasında İkinci Başkanlık görevlerini üstlen-
miştir. Halen 17 senedir “Bulletin of Earthquake Engineering” adlı mühendislik 
dergisinin ve “Geological, Geotechnical and Earthquake Engineering” adlı kitap 
serisinin Editörlüklerini yürütmektedir. Ayrıca 1992-1994 yılları arasında İnşaat 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 1998-2000 yılla-
rı arasında İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini üstlenmiştir. Bir çocuk babasıdır. 
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Osman Hilmi Ataman

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşa-
at Mühendisliği Bölümü Betonarme alanından mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir mühendislik şirke-
tinde mesleğine başladı. 1972 yılında askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra özel bir şirkette çalıştı. 1974-1977 
yılları arasında iki özel firmada çalıştı. 1977-1987 yılları 
arasında özel bir firmada mühendislik grubu yöneticisi 
olarak çalıştı. 1987 yılından bu yana özel bir firmada yö-
netici olarak çalışmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında 
çeşitli projeler yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Ateş

1944 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1969 yılında İDMMA 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970-1971 
yılları arasında yd. sb. asteğmen (inşaat mühendisi) ola-
rak Bartın Üs Kom. Onarım Destek Komutanlığında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1972-1981 yılları arasında 
İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü muhtelif işlerinde 
müteahhit ve emanet işleri yaptı. 1983-1996 yılları ara-
sında çeşitli özel firmalarda müteahhit, kooperatif baş-
kanı ve taşeron olarak çalıştı. 2006-2018 yılları arasında 

yapı denetim firmasında mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İlhan Avcı

1946 yılında Şavşat’ta doğdu. 1969 yılında İTÜ Tek-
nik Okulundan mezun oldu. 1971 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezuni-
yetinin ardından DSİ’de mühendis olarak çalıştı. Nisan 
1971’de İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri 
Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. Sonra dok-
torasını tamamladı, yardımcı doçent, doçent ve 1988’de 
aynı kürsüde profesör unvanını aldı ve bu görevini emekli 
olduğu 2013 yılına kadar sürdürdü. Bu dönem içinde, İn-
şaat ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde lisans düzeyinde 

Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji, İstatistik; Yüksek Lisans Düzeyinde Hid-
romekanik, Hidrotransport, Hidrolik Modeller ve Ölçme Teknikleri, Su Politikaları 
ve Su Hukuku, Kıyı Koruma Yapıları, Liman Planlama ve Tasarım Derslerini verdi. 
GAP, Sınıraşan Sular, Su Politikası ve Su Hukuku, Hidrolik-Su Kaynakları ve Kıyı 
Mühendisliği konularında 100’ün üzerinde makale, bildiri, konferans ve uygula-
malı araştırmanın yanında, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında çok sayıda 
mesleki proje ve danışmanlık yaptı. Emekli olduğu 2013 yılından itibaren özel 
sektörde araştırma danışmanlığı ve Hidrolik-Su Kaynakları, Enerji, Su ve Kıyı/
Deniz Yapıları konularında proje, uygulama ve yatırım yapan kuruluşlarda halen 
teknik danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Şinasi Ayaz

1947 yılında Denizli-Baklan’da doğdu. 1969 yılında Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1969-2002 yılları arasında Karayolları 11, 13 ve 14. 
Bölge Müdürlüğü’nde sırasıyla; köprü şantiye mühendi-
si, köprü başmühendisi, bakım başmühendisi, planlama 
başmühendisi ve bölge müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
2002 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Servet Bakırkaya

1948 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1969 yılında İTÜ Teknik 
Okulundan mezun oldu. 1971 yılında yüksek lisansını ta-
mamladı. Mezuniyetinin ardından Karabük’te konut in-
şaatları yaptı. 1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1976 yılında İstanbul’da sanayii çarşıları yaparak müte-
ahhitliğe devam etti. 1981 yılında kendi inşaat firmasını 
kurdu. İstanbul ve Kocaeli’nde betonarme ve çelik birçok 
konut, işhanları, fabrika binaları inşa etti. Halen aynı 
şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına de-

vam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Değer Başaran

1946 yılında Aydın’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1970-1971 yılları arasında İstihdam Okulu Kağıthane ve 
Sivas Askeri İnşaat Emlak Müdürlüğü’nde askerlik hizme-
tini tamamladı. 1973-1982 yılları arasında büro sahibi 
olarak statik proje ve danışmanlık yaptı. 1982-1995 yıl-
ları arasında özel bir inşaat firmasında şantiye şefi, proje 
müdürü ve genel müdür olarak görev yaptı. 1996-2003 
yılları arasında müteahhit olarak muhtelif taahhüt işleri 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hayri Başol

1946 yılında İzmir-Bergama’da doğdu. 1969 yılında İDM-
MA (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1970 
yılları arasında özel bir mühendislik mimarlık bürosunda 
statik proje ve hesap çizimi yaptı. 1971-1972,1973-1979  
yıllarında özel bir holding inşaat grubunda çelik ve be-
tonarme sanayi yapıları proje şantiye şefi, kontrol amiri, 
yönetici ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1979-
1985 yılları arasında kendi adına olan firmasında sanayi 

yapıları proje ve muhtelif inşaat taahhüt işleri yaptı. 1985-2019 yılları arasında 
kurucu ortağı olduğu iki firmada yönetim kurulu başkanı, genel müdür, sanayi 
yapıları, konut inşaatları taahhüt ve mühendislik hizmetleri yaptı. Evlidir.
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Mehmet Emin Bay

1947 yılında Malatya’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1969-1971 yıllarında İller Bankası Genel Mü-
dürlüğü Su ve Kanalizasyon Dairesinde proje kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. Askerlik görevini 1973 yılında 
tamamladıktan sonra, özel sektörde proje mühendisliği 
yaptı. 1974 yılından itibaren kendi adına serbest proje 
mühendisliğine başladı. Sahibi ve sorumlusu olduğu şir-
ketinde 2003 yılına kadar mesleki faaliyetine devam etti. 

Bu süre içinde değişik büyüklükte 177 yerleşim yerinin içmesuyu, kanalizasyon ve 
yol projelerini hazırladı. “İçmesuyu Proje El Kitabı” adıyla yayınlanmış bir kitabı 
mevcuttur. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Nejat Bayülke

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında 
aynı bölümden yüksek lisans derecesi aldı. Mart 1970’de 
İmar ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma Dairesinde 
çalışmaya başladı ve 2003 yılında Deprem Mühendisliği 
Şube Müdürü olarak emekli oldu. 1971-1972 yıllarında 
Japonya’da Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismo-
loji Enstitüsünde 1 yıllık deprem mühendisliği kursuna ve 
1979-1980’de 3 ay Sovyetler Birliği’nde Taşkent’te deprem 

seminerine ve 1991’de yine Japonya’daki Uluslararası Deprem Mühendisliği ve 
Sismoloji Enstitüsü’nde hasarlı yapıların onarım ve güçlendirilmesi seminerine 
katıldı. 2004 yılından bu yana özel bir Mimarlık, Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. 
Şti. de çalışıyor. 1970’te Deprem Araştırma Dairesi’ne girdikten üç gün sonra 
olan 1970 Gediz depreminden başlayarak depremlerle ilgili her konuda çalıştı: 
Arazide fay çatlağı izledi, zayıf hareket sismograf istasyonu işletti, kuvvetli yer 
hareketi ivmeölçerleri kurdu, işletti ve kayıtlarını değerlendirdi. Yüzlerce yapının 
titreşimlerini ölçüp periyotlarını hesapladı. 1970’ten bu yana olan hemen bütün 
önemli depremleri yerinde inceledi. Her tür yapının deprem hasarı, davranışı ve 
depreme dayanıklı tasarımı konusunda çalıştı, yüzlerce deprem raporu ve yapı-
larla ilgili makale yazdı, bildiri sundu. 1985-2003 yılları arasında Deprem Araş-
tırma Dairesindeki Sarsma Tablasında çok sayıda tek katlı birebir ölçekli model 
yığma yapının deprem deneyini yaptı. Pek çok İMO şubesinde ve temsilciliğinde 
deprem ve yapı üzerine konuşma yaptı ve konferans verdi. 1987, 2007 ve 2018 
deprem yönetmeliği hazırlama komisyonlarında çalıştı. Yığma Yapılar (1980 ilk-
2019 4ncü baskı), Depremlerde Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 
(1984 ilk-2011 10ncu baskı), Zemin ve Betonarme Yapı Deprem Davranışı(2011) 
kitaplarını da yazdı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mehmet Berkün

1944 yılında Burdur’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
Yüksek İnşaat Mühendisliği diploması aldı. 1970 yılın-
da İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde Su Mühendisliği 
Dairesi’nde proje mühendisi olarak çalıştı. 1971 yılında 
KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümüne asistan olarak atan-
dı. 1972-1974 yılları arasında UNDP bursu ile İngiltere’de 
Birmingham Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den doktora (PhD) derecesini aldı. 1975 yılında askerlik 

hizmetini tamamladı. 1978-1979 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Wis-
consin Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde çalıştı. 1982 yılında 
Çevre Teknolojisi Dalında Doçent unvanını aldı. 1989 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalına profesör olarak atan-
dı. 1989-1998 yılları arasında Hidrolik Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Lisans 
bitirme, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yönetti. Lisans, yüksek lisans ve 
doktora seviyelerinde Akışkanlar Mekaniği, Deniz Deşarjı Hidroliği, Su Yapıları, 
Su Kaynakları, Katı Atıklar, Çevre Mühendisliği Sistemleri vb. dersleri verdi. Bu 
konularda Doğu Karadeniz Bölgesi sorunlarının çözümleri için çeşitli araştırma-
lar ve inceleme çalışmaları yönetti. Su kaynakları, Deşarj Hidroliği, Su Yapıları, 
Atıksu Arıtımı, Su ve Atık Su Toplama ve Dağıtma Sistemleri Hidroliği konuların-
da Citation Index’e geçmiş ve çok sayıda atıf yapılmış yurt dışı ve yurt içi yayın-
lar yaptı. Bu konularda yayınlanmış 6 kitabı vardır. Diğer Üniversitelerde İnşaat 
Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde doktora jüri başkanlıkları yap-
tı. İnşaat Mühendisliği (Su Kaynakları) ve Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) 
Anabilim Dallarının Doçentlik jürilerine ve profesörlük jürilerine katıldı. 1992 
yılında İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergisi danışmanlar kurulunda görev 
yaptı. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve Araştırma Fonu vb. birimlerde araştırma ve 
inceleme komisyon üyelikleri yaptı. 1999-2002 yıllarında KTÜ İnşaat Mühendisli-
ği Bölüm Başkanı olarak çalıştı. KTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yönetim 
Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyelikleri yaptı. 2012-2019 yılları arasında İKÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünde çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bekir Buğur

1941 yılında Adana’da doğdu. 1969 yılında İDMMA İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1973 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1972 
yılları arasında Adana Belediyesi’nde fen işleri müdürü 
olarak görev yaptı. 1976 yılında Adana Belediyesi’nde 
meclis üyeliği ile başkan vekilliği yaptı. 1999-2013 yılları 
arasında özel bir firmada genel müdür olarak çalıştı, aynı 
şirkette yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı. Emeklidir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Salih Zeki Bulut

1941 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1969 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Bir süre serbest proje mühendisi olarak çalıştı. 
1971-2008 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesinde görev yaptı. 1997-2000 döneminde 
Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak hizmet verdi. 2008 
yılında emekli oldu. Halen lisansüstü ve doktora dersle-
rine girmektedir. Üniversitede basılmış dört adet kitabı 
vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kemal Cantürk

1943 yılında Konya’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında 
TCK Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde yüksek inşaat 
mühendisi olarak göreve başladı. 1972 yılından bu yana 
Bursa’da müteahhitlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır. 

Sami Cömert

1942 yılında Bulgaristan-Şumnu’da doğdu. 1969 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. Birçok firma ve fabrika 
inşaatlarında proje mühendisi, proje başmühendisi, şir-
ket ortağı, kontrol mühendisi, teknik müdür, liman proje 
müellifi, çelikhane yatırım inşaat sorumlusu olarak görev 
yaptı.

Taner Çakın

1947 yılında Bursa’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Lisan-
süstü eğitimini betonarme yapılar alanında tamamla-
dı. 1969-1971 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1971-2017 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
özel firmalar bünyesinde site, viyadük, İskenderun demir 
çelik tesisleri inşaatı, kaba inşaat, fabrika tevsii inşaatı, 
fabrika, iş merkezi, plaza, villa, tiyatro spor salonu gibi 
inşaat işlerini tamamladı. 
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Ünsal Çakır

1946 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1969 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1970-1971 yıllarında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1968-2016 yılları arasında çeşitli özel 
firmalarda saha mühendisi, şantiye şefi, yüklenici, gene-
ral formen, taşeron, başmühendis, kurucu ortak, proje 
müdürü, teklif mühendisi olarak görev yaptı. Ayrıca yurt 
içi ve yurt dışında fabrika, depo inşaatı, arıtma tesisi, la-
boratuvar inşaatı, hastane, iş merkezi, villa, çevre yolu 

sanat yapıları inşaatı, hızlı tramvay, viyadük ve istasyon inşaatları, atölye bi-
nası, depo sahası alt yapı işleri, prefabrik kolon, kiriş ve kablo kanalları imalat 
ve montajı, idari bina, tesis, otel, tesis gibi işleri tamamladı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Hüzeyfe Çalışkan

1942 yılında Aksaray’da doğdu. 1969 yılında Karlsruhe 
(Almanya) TÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1969-1972 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü 
bünyesinde çalıştı. 1972-1973 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1973-2003 yılları arasında DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü’nde mühendis, başmühendis ve şube 
müdürü olarak görev yaptı. Görev süresinde 4 adet baraj, 
12 adet sulama,32 adet gölet ve sulaması, 1 adet içmesu-
yu inşaatlarının model deneyleri, planlama, proje, ihale, 

denetim ve kesin hesap işlemleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yakup Çalışkan

1943 yılında Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1969 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970-1971 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-2007 yıl-
ları arasında DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kontrol 
mühendisi, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge 
müdür yardımcısı ve tedviren bölge müdürü olarak ça-
lıştı. DSİ Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde ba-
raj, regülatör, gölet, sulama, taşkın koruma konularında 

etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, incelenmesi ve tasdiki sözleşme 
tatbikatı, inşaat ve yapı denetim hizmetlerinde çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Vedat Çavuş

1944 yılında Sinop-Ayancık’ta doğdu. 1969 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1969-2005 yılları arasında çeşitli özel firmalarda statik 
proje işleri, ikmal inşaatı taahhüdü, şantiye şefi, kontrol 
mühendisi, proje çizim ve statik hesapları proje müdürü 
ve genel koordinatör olarak görev yaptı. Evlidir.

Turgut Çelebi

1945 yılında Nevşehir’de doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1970 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Serbest mü-
şavir mühendislik ve müteahhitlik hizmetinde bulundu. 
Sanayi yapı proje ve ahşap çelik projelerinde iki kitabı 
bulunmaktadır. İstanbul kongre merkezi gibi pek çok sta-
tik projenin müellifidir. Yurt içi ve yurt dışında mesleğini 
sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Sabri Çepni

1946 yılında Rize-Tophane’de doğdu. 1969 yılında İTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek in-
şaat mühendisi olarak iş hayatına projecilik ile başladı. 
Şantiye şefliği yaptı birçok ihale projeleri (bina, yol, de-
kupaj, altyapı, fabrika ve konut gibi) ikmal edip teslim 
etmek sureti ile hizmet işlerine imza attı. Müteahhitlik 
mesleğine devamla benzer ve farklı işlere imza attı. Birçok 
sivil toplum kuruluşlarında görev ve üyelikleri vardır. Evli 
ve dört çocuk babasıdır. 

Ali İhsan Çoğan

1945 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1969 yılında Ege 
Özel Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1969-2018 yılları ara-
sında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda saha 
mühendisi, şantiye şefi ve projeler müdürü olarak çalıştı. 
Bu süreçte radyo verici inşaatı, okul, toplu konut inşaat-
ları, demir çelik fabrika liman inşaatı, kampüs, otel, iş 
merkezi, bina, fabrika projeleri, doğalgaz boru hattı gibi 
işleri yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ali Çubuk

1939 yılında Malatya-Akçadağ’da doğdu. 1969 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1969-2003 yılları arasın-
da TCDD 5. ve 7. Bölge bünyesinde teknik eleman, teknik 
uygulama ve denetim elemanı ile yönetici olarak çalıştı. 
1963-1966 yılları arasında İstanbul Şişli Çocuk Hastane-
sinde başteknisyen olarak görev yaptı. 2003 yılında emek-
li oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Davas

1947 yılında Manisa-Salihli’de doğdu. 1969 yılında ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünde mezun oldu. 1971 yılın-
da aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1971 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1971 
yıllarında DSİ’de araştırma mühendisliği yaptı. 1973-
1975 yıllarında özel bir firmada proje mühendisi olarak 
görev yaptı. 1975 yılından sonra müteahhitlik yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Değer

1944 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1969 yılında İDMMA 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1970 yılları ara-
sında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak görev yaptı. 1971-1972 yılları arasında İstanbul 
Bayrampaşa Belediyesi’nde kontrol mühendisliği yaptı. 
1974-2014 yılları arasında sahibi olduğu firmasında mes-
leğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aykut Demiray

1943 yılında Çankırı’da doğdu. 1969 yılında Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1971-1975 yılları arasında Yapı İşleri 2. Bölge 
Müdürlüğü’nde şef, 1975-1976 yılları arasında Emlak 
Kredi bankası bünyesinda müdür, 1976-1983 yılları ara-
sında Vakıflar Baş Müdürlüğü’nde inşaat emlak inşa-
at şefi, 1983-1987 yılları arasında Vakıflar Edirne Bölge 
Müdürlüğü’nde müdür, 1987-1996 yılları arasında THY 

İnşaat Emlak Başkanlığı’nda şef olarak çalıştı. Emekliliğinin ardından muhtelif 
şantiyelerde şantiye şefliği ve yapı denetim işlemleri yaptı. Evlidir.
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Fahri Demirelli
1945 yılında Düzce’de doğdu. 1969 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1970 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1971-2014 yılları arasında çeşitli özel firmalarda proje 
ve taahhüt işleri, şantiye müdürü, teknik müdür, genel 
koordinatör, teknik büro müdürü, proje müdürü, proje 
koordinatörü ve proje müşavir ve koordinatör olarak gö-
rev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bahadır Demiriz
1946 yılında Erzincan’da doğdu. 1969 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından kamuda çalıştı. 1974-1975 yılları arasında as-
kerlik görevini tamamladıktan sonra yurdun değişik 
yerlerinde şantiye şefliği ve proje müdürlükleri yaptı. 
1993-2005 yılları arasında yurt dışında farklı firmalarda 
proje müdürlükleri görevinde bulundu. 2006-2016 yılları 
arasında Bursa’da madencilik sektöründe proje müdür-
lüğü ve fabrika müdürlüğü yaptı. 2016 yılından bu yana 
danışmanlık yapmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Aydın Demiröz
1945 yılında Malatya’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1971-1973 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-
2003 yılları arasında Devlet Su İşleri bünyesinde planla-
ma, kontrol mühendisi, proje ve inşaat başmühendisi, DSİ 
6. Bölge Barajlar ve HES Şube Müdürü, Proje Müdürü, 
DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı, proje müdür yardımcısı ve 
proje müdürü olarak çalıştı. 2003-2018 yılları arasında 
iki özel firmada proje müdür yardımcısı ve proje müdürü 
olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eşref Doğan
1945 yılında Malatya-Yeşilyurt’ta doğdu. 1969 yılında 
İstanbul Robert Koleji İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
yüksek mühendis olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Yol, Su, Elektrik (YSE) Van 14. Bölge Müdürlüğü’nde 
içme suları müdürlüğü nezdinde Muş ve Bitlis illerinde 
proje mühendisi ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
1968 yılında yüksek lisans çalışmalarının yanı sıra özel 
bir şirketin şantiyesinde gece vardiyası şantiye şefi ola-
rak çalıştı. 1969-1972 yılları arasında yine aynı firmanın 

farklı bir inşaatında şantiye şef yardımcısı ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 
1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1978-1983 yılları arasında müteah-
hit ve şantiye sorumlusu olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Yavuz Eğilmez

1946 yılında Çanakkale’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesinden yüksek inşaat mühendisi olarak 
mezun oldu. Askerlik görevinden önce Adana Devlet Su 
İşleri 6. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra özel bir inşaat firmasında şantiye 
şefi olarak çalıştı. 1975-1998 yılları arasında Adana DSİ 
6. Şube Müdürlüğü bünyesinde proje kontrol mühendi-
si, başmühendis ve şube müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra aynı kurumdan emekli oldu. Halen kurmuş olduğu 

mühendislik ve müşavirlik şirketinde sulama ve drenaj sistemlerine ait uygulama 
projelerinin yapımında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hasan Basri Ekimci

1946 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1969 yılında İTÜ İn-
şaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1972-1973 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1969-1972 yıllarında Bayındırlık Bakanlığı Mülga Yapı İş-
leri Genel Müdürlüğü bünyesinde statik büro şefliğinde 
proje kontrol mühendisi, 1972-1973 yıllarında Ağrı İn-
şaat Emlak Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve kontrol 
amiri olarak görev yaptı. 1974-1978 yıllarında kendi fir-
masında proje ve taahhüt işleri yaptı. 1979-1995 yılların-

da Petkim Petrokimya’da kontrol mühendisi, kontrol şefi, başmühendis ve kontrol 
md. mv olarak görev yaptı. 1995-2000 yıllarında kendi firmasında proje ve taah-
hüt işleri yaptı. 2000-2019 yılları arasında çeşitli özel firmalarda proje denetçisi 
ve şantiye şefi olarak çalıştı. 2016 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Ekiz

1947 yılında Burdur-Çeltikçi’de doğdu. 1969 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. 1969-1970 yılında aynı akademide lisansüstü öğre-
nimini tamamladı. 1970-1971 tarihleri arasında özel bir 
statik büroda proje çalışmaları ve şantiyelerde kontrollük 
yaptı. 1976 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971 
tarihinde asistan olarak göreve başlamış, 1979 tarihinde 
İDMMA İnşaat Fakültesi Masif Yapılar Kürsüsü doçent ve 
1989 tarihinde Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalına profesör olarak atanmıştır. 
1980-1983 tarihleri arasında İDMMA İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1995-
1998 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanlığı, 
1998-2013 tarihleri arasında YTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Yapı Anabilim Dalı Bakanlığı yapmıştır. 2014 tarihinde YTÜ’den emekli olmuş 
ve 2014 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümüne Profesör ve Bölüm Başkanı olarak atanmış olup 
halen bu görevi yürütmektedir. 1980-1983 yılları arasında Balıkesir, Denizli ve 
Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri İnşaat Bölümlerinde “köp-
rüler “ ve “bitirme projeleri” derslerini vermiştir. Evlidir. 
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Ali Kemal Engür

1942 yılında Ordu’da doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1969-1972 yılları arasında Erzurum Karayolları 12. 
Bölge’de çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Bayındırlık Bakanlığı Kütahya 4 Bölge’de başmühendislik 
yaptı. 1984-2015 yılları arasında çeşitli illerde serbest in-
şaat mühendisliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Oğuz Erbiş

1947 yılında Niğde-Ulukışla’da doğdu. 1969 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1972 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1969-2019 yılları arasında yurt içi 
ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda saha mühendisi, 
şantiye şefi, yönetici, inşaat işleri yöneticisi olarak çalıştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Fatih Erdem

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1970-1973 yılları arasında 
DLH Bandırma Bölge Müdürlüğü’nde bakım onarım mü-
hendisi olarak çalıştı. 1974-2008 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda saha mühendisi, şantiye şefi, taşeron, fir-
ma ortağı, yönetim kurulu üyesi, ortak, yönetim kurulu 
başkanı olarak çalıştı. 2007 yılından bu yana özel bir şir-
kette genel müdür olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Mehmet Selçuk Erden

1946 yılında Konya’da doğdu. 1969 yılında Robert Kolej 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-
1974 yılları arasında University of Massachusetts’te 
Doktorasını tamamladı. 1974-1982 yıllarında Boğaziçi 
Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1982-
2011 yılları arasında çeşitli özel firmalarda genel müdür, 
danışman ve Business Unit President olarak görev yaptı. 
2011 yılından bu yana danışmanlık yapmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 
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İlhan Eren

1939 yılında Kars’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesinden mezun oldu. 1961 yılında İÜ Fen Fa-
kültesi Fizik-Matematik Bölümünden mezun oldu. 1961-
1962 yıllarında İTÜ Maden Fakültesinde asistan, 1962-
1964 yıllarında Kara Harp Okulunda fizik öğretmeni, 
1964-1965 yıllarında İTÜ Maden Fakültesinde fizik asis-
tanı, 1965-1971 yıllarında fizik mekanik öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalında 
1971 yılında asistan, 1976 yılında doktor asistan, 1980 yı-

lında doçent, 1987 yılında profesör olarak görev yaptı. Yıldız DMMA Işık Mühen-
dislik Okulu İnş. Böl. Başkanı, Müdür Yardımcısı, İTÜ İnş. Fak. Dekan Yardımcısı, 
İTÜ Rektörlüğü Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, 
İTÜ İhale Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 1992 Erzincan, 1998 Dinar ve 
1999 Marmara depremlerinde çok sayıda yapıda inceleme, güçlendirme projesi 
hazırlama ve uygulaması, çeşitli yüksek yapılarda danışmanlık, yangın geçirmiş 
yapıların incelenmesi ve güçlendirme projesi hazırlanması ve uygulamaları, 1987 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği ve 1998 Deprem 
Yönetmeliği (A.B.Y.Y.H.Y.) hazırlanması çalışmalarında bulundu. Çeşitli konular-
da makale ve kitapları bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsmail Erkan

1946 yılında doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1969-1971 yılları arasında Devlet Su İşleri 15. Bölge 
Müdürlüğü’nde inşaat saha kontrol mühendisi olarak ça-
lıştı. 1971-1972 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1974-1995 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında inşa-
at kontrol mühendisi, projelendirme koordinatörü, proje 
müdürü, teknik müdür yardımcısı, proje koordinatörü, 
proje müdürü olarak çalıştı. 1995-1996 yıllarında ortağı 

olduğu şirketinde ince inşaatların ve raf sistemlerinin yapım işlerinin koordinas-
yonundan sorumlu olarak çalıştı. 1998-2012 yılları arasında yurt içi ve yurt dı-
şında proje kontrol müdürü, teknik danışman, proje koordinatörü, proje kontrol 
müdürü ve proje müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Fazlı Fevzi Ersin

1944 yılında Silifke’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1968 yılında Trabzon Yapı İşleri 11. Bölge Müdür-
lüğü proje bürosunda göreve başladı. 1970-1974 yılları 
arasında inşaat mühendisliği hizmetleri başmühendisliği 
görevini yürüttü. 1974 yılında serbest çalışmaya başladı. 
2000 yılına kadar şantiye şefliği göreviyle hükümet kona-
ğı, yol inşaatı, hastane, huzurevi, lojman, poliklinik blok-
ları, okul, polis evi, iş hanı ve villa gibi inşaat işlerinin 
hakediş, metraj, attaşman işlerini tamamladı. Evlidir.
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Mennan Ertin

1946 yılında Makedonya-Pirlepe’de doğdu. 1969 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1971-1972 yıllarında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1969-1975 yılları arasında YSE’de köprü pro-
je ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1976-1995 yılları 
arasında iki özel firmada proje ve kontrol mühendisliği ile 
proje başmühendisliği yaptı. 1996-2006 yılları arasında 
şahsi firmada hava alanlarında pist ve apron beton ima-
latı yaptı. 2007-2008 yılları arasında özel bir firmada res 

müşavir başmühendis olarak çalıştı. Evlidir.

Hayrettin Eyüboğlu

1947 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1969-1974 yılları arasında TCK 10. Bölge Müdürlüğü’nde 
yol ve köprüler şantiye şefliği görevinde bulundu. 1975-
1980 yılları arasında özel bir inşaat firmasında baraj, yol 
ve konut inşaat şantiyelerinde şantiye şefi olarak çalıştı. 
1980-2019 yılları arasında kendi firmasında mesleğini 
sürdürmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sedat Gedikoğlu

1945 yılında Elazığ’da doğdu. 1969 yılında İstanbul 
DMMA Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1969-1971 yılları arasın-
da serbest müteahhitlik yaptı. Muğla ve Kastamonu SSK 
hastane inşaatlarını yaptı. 1971 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1973 yılında Etibank bünyesinde mühen-
dis, başmühendis, müdür yardımcısı ve ihale kesin hesap 
müdürü olarak çalıştı. 2003 yılında emekli oldu. Halen 
bilirkişilik yapmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Hüsnü Ersin Genç

1942 yılında Mersin’de doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1969 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1971-2002 yılları arasında kendi iş yerinde proje müellif-
liği, şantiye şefliği, TUS ve müteahhitlik yaptı. 2002-2009 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda kontrol amiri, pro-
je müdürü, teknik işler koordinatörü olarak çalıştı. Çeşitli 
cezaevi inşaatı, cezaevi kompleksi altyapı ve müşterek te-
sisler inşaatı tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ali Cengiz Gülderen

1939 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1979 yılları 
arasında DSİ 19. Sivas Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mü-
hendisi ve şube müdürü olarak çalıştı. 1979-1982 yılları 
arasında özel sektörde şantiye şefliği yaptı. 1982-1997 
yılları arasında DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nde bölge mü-
dür yardımcısı olarak çalıştı. 1997-2010 yılları arasında 
özel sektörde proje müdürlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Muhammet Gülşen

1946 yılında Filibe’de doğdu. 1969 yılında İTÜ Teknik Oku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1970-2019 yılları 
arasında özel bir firma bünyesinde genel müdür yardım-
cılığı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. İki çocuk babasıdır.

Salim Erkan Günal

1946 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1969 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1969-1971 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1972-1973 yılları arasında Almanya’da proje 
mühendisi, 1973-1979’da özel bir firmada proje müdürü 
olarak çalıştı. 1979-2003 yılları arasında kurucusu oldu-
ğu şirkette çelik ve betonarme projeler üretti. Öngermeli 
demiryolu viyadükler, karayolu köprüleri, yüksek beto-
narme ve çelik yapılar ile çeşitli alış veriş merkezleri, has-

tane, otel, tatil siteleri, iş merkezleri, rıhtım yapıları, gemi yanaşma iskeleleri 
gibi projeler yaptı. 2004-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1985-2015 yılları arasında çeşit-
li özel firmalarda danışman ve teknik müdür olarak çalıştı. Halen danışmanlık 
yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Yılmaz Günüşen

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İDMMA İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1969-1970 
yılları arasında özel bir firma bünyesinde balıkçı barı-
nağı inşaatında şantiye şefi yardımcısı olarak çalıştı. 
1974-1976 yılları arasında İskenderun Demir Çelik Plan 
Proje Müdürlüğü’nde proje mühendisi, 1976-1999 yılları 
arasında özel bir firmada proje, kontrol ve teknik müdür 
olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından muhtelif inşa-
atlarda şantiye şefliği yaptı. Halen çelik bina imalatı ve 

çelik proje hususunda bazı bürolara danışmanlık yapmaktadır. 

Ali Günyaktı

1945 yılında Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1969 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında aynı üniversitede 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1975 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1975’te Paris Üniversitesi’nde 
doktora diplomasını aldı. 1970-1981 yılları arasında 
ODTÜ’de asistan, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent 
olarak görev aldı. Konya DMMA’da ve Kara Harp Okulun-
da yarı zamanlı dersler verdi. 1981-1987 arasında Cidde 

Kral Abdülaziz Üniversitesinde çalıştı. 1987’de doçent oldu ve 1994 yılına kadar 
ODTÜ’de öğretim üyeliği yaptı. Profesör olarak 1994-1996 arası Kırıkkale Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü kuruluşunda görev aldı. İlgili bölümde 1995-
1996 öğretim yılında bölüm başkanı olarak hizmet verdi. Profesör olarak 1996-
2011 arası KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
görev aldı. Bölüm Başkanı olarak 4 yıl hizmet yaptı. Profesör olarak 2011-2013 
arası Atılım Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev 
yaptıktan sonra emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Gürder

1945 yılında Kırşehir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Karayolu ve baraj inşaatlarında şantiye şefi ve proje 
müdürü olarak çalıştı. Özel sektörde yönetici olarak yurt 
içi ve yurt dışında fabrika ve çeşitli inşaatlar yaptı. 1984 
yılından bu yana İstanbul ve Ege Bölgelerinde müteahhit 
olarak özel inşaatlar yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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İbrahim Gürer

1945 yılında Bursa’da doğdu. 1969 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Aynı bölümde 1970 yılında Su Kaynakları 
konusunda yüksek lisansını tamamladı. Helsinki Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1972 yılın-
da Technical Lisanciate, 1975 yılında Mühendislik Dok-
torası diplomalarını aldı. Hacettepe Üniversitesinde 1983 
yılında doçent, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünde 1993 yılında profesör oldu. 1993-1999 arası 

bölüm başkanlığı yaptı. Ekim 2007-Ocak 2010 arası Gazi Üniversitesi Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığında bulundu. 1999-2000 akademik yılın-
da ABD Utah Üniversitesinde misafir profesör olarak ders verdi. Mart 2009’da 
İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Dünya Su Formunda Program Komitesi üyesi ola-
rak görev aldı. 2008-2012 arası Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Bİ-
TEM (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Stratejileri Merkezi) müdürü olarak görev 
yaptı. 1 Eylül 2012 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden emekli oldu. 2013-2016 arası Yakın Doğu Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı öğ-
retim üyesi olarak çalıştı. 2019 Nisan ayından beri Başkent Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. Yurt içi ve dışı, 
su kaynakları, hidroloji, sınır aşan sular, kar, ve çığ konularında 200 den fazla 
yayını bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yılmaz Gürün

1944 yılında Sivas-Gürün’de doğdu. 1969 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1969-1971 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1974-2005 yılları arasında ortağı olduğu şir-
ketinde yönetici olarak görev yaptı. Halen özel bir şirketin 
yönetim kurulu başkanı olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evlidir.

Ali Güven

1940 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1969 yılında 
İDMMA Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1969 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1971-1973 yılları arasında Bakır-
köy Mimar Sinan Belediyesi’nde imar müdürü olarak ça-
lıştı. 1973 yılında sahibi olduğu firmasında çalıştı. 1981 
yılında sahibi olduğu yeminli özel teknik bürosunda görev 
yaptı. 2011 yılında özel bir yapı denetim firmasında proje 
ve uygulama denetçi mühendisi olarak mesleğini sürdür-

dü. Ayrıca muhtelif inşaatlar, iş merkezi ve tatil köyü inşaat ve mimarisini ger-
çekleştirdi. Evlidir.
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Memet Yavuz Güvenir

1940 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Carnegie 
Mellon University İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1969 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1970-2003 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
özel firmalarda mühendis müdür, inşaat müdürü, fabri-
ka müdürü, proje müdürü, senior proje müdürü, genel 
müdür, proje müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak 
çalıştı. Evlidir.

Mehmet İbrahimiye

1947 yılında Şebister’de (Tebriz-İran) doğdu. 1969 yılın-
da İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Yüksek İnşaat 
Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl özel bir firmada 
sorumlu mühendis olarak göreve başladı, firmanın çeşitli 
projelerinde 1975 yılına kadar şantiye şefi ve proje mü-
dürü olarak çalıştı. 1975 yılında yurt içi ve yurt dışında 
zemin mühendisliği ve uygulamaları olan özel bir şirkette 
genel müdür ve kurucu ortak olarak çalıştı. Halen aynı 
şirkette genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim 

kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Kutal İlker

1944 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1969 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1969-1970 yılları arasında Karayolları 
13. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 1970-1972 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1972-1997 yılları 
arasında müteahhit firmalar ile müşavirlik firmalarında 
proje müdürü ve başkan olarak görev yaptı. 1997-2013 
yılları arasında ortağı olduğu firmasında baraj, yol ve de-
miryolu gibi inşaat işlerinde koordinatör olarak çalıştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Nejat Şakir İmece

1947 yılında Ordu’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında 
ODTÜ’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1973-1975 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1972 
yılları arasında KGM Zemin Mekaniği Şefliğinde proje 
mühendisliği yaptı. 1972-2018 yılları arasında yurt içi 
ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda kontrol mühendi-
si, arazi mühendisi, proje mühendisi ve su yapıları proje-
lendirmesi mühendisi olarak çalıştı. Hidroelektrik enerji 
amaçlı projeleri planlama, fizibilite kati proje çalışmaları 
içinde yer aldı. Evlidir. 
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Cengiz İnal

1944 yılında Kayseri’de doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında aynı 
üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1968-
1971 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda 
araştırma mühendisi olarak çalıştı. 1971-1972 yılları 
arasında Eskişehir-Gökçekaya barajında arazi mühendi-
si olarak görev yaptı. 1974 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1974-1994 yılları arasında şantiye müdürü ve 
müteahhit olarak çalıştı. 1980 yılından bu yana serbest 

müteahhitlik yapmaktadır. Ayrıca İMO Adana Şubesi yayın organlarında çeşitli 
makaleleri yayınlandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Mete İncecik

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İTÜ Mü-
hendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1970-1975 
yılları arasında yurt dışında zemin enstitüsünde müşavir 
mühendis olarak çalıştı. 1975 yılında  askerlik görevini 
tamamladıktan sonra İTÜ’de asistan olarak çalışmaya 
başladı. 1980 yılında doktora çalışmasını tamamlaya-
rak doktor unvanını aldı. 1983 yılı Ekim-Aralık aylarında 
Münih Teknik Üniversitesinde araştırma faaliyetlerin-

de bulundu. 1986 yılında Doçent ve 1995 yılında Profesör unvan ve kadrolarını 
alarak Geoteknik Anabilim dalında öğretim üyeliğine devam etti. 2013 yılında 
emekli oldu. İTÜ’de görevli olduğu sürelerde çok sayıda konut, sanayi tesisi, kara 
ve demiryolları, tünel, liman, köprü ve benzeri yapıların zemin etüdünü yönet-
ti, geoteknik raporlarını hazırladı. Bu etütlerin bir kısmı yurt dışı projeleri için 
yapıldı. Halen İTÜ Raylı sistemler Y. Lisans programında Geoteknik konularında 
seminerler vermekte, yurt içi ve yurt dışı konferanslara tebliğler vererek katıl-
maktadır. Evlidir. 

İsmet Kalkan

Konya-Karapınar’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1972-1973 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1969-1980 yılları arasında Bayındırlık Bakan-
lığı Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nde başmühendislik 
yaptı. 1980-2000 yılları arasında serbest çalışarak şan-
tiye şefliği ve müteahhitlik yaptı. İçmesu inşaatı ile bazı 
kamu kurumlarına lojman inşaatları yaptı. Ayrıca yazlık 
villa yaptı. 2000 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.
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Selçuk Kaymaz

1946 yılında Bursa’da doğdu. 1969 yılında İDMMA İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında 
aynı okulun lisansüstü programını tamamlayıp, yüksek 
mühendis unvanı aldı. 1980 yılına kadar askerlik süreci 
hariç kendi ofisinde proje mühendisi olarak çalıştı. Bu dö-
nemde bazı resmi işlerin proje ve uygulamasında yer aldı. 
1980 yılında özel bir şirkete, şirket ortağı ve genel müdür 
olarak katılıp, bu şirket adı altında çok sayıda konut, iş 
merkezleri, tatil siteleri ve turistik otel inşaat projelerini 

tamamladı. Halen İstanbul’da proje ve uygulama denetçisi olarak mesleki çalış-
masını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Şerif Kesen

1939 yılında Manisa-Demirci’de doğdu. 1969 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1960 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1970-1990 yılları arasında 
TC Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak 
görev yaptı. 1990-2009 yılları arasında özel bir müşavir 
firmada mühendislik yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Kırca

1946 yılında Ordu-Alembey’de doğdu. 1969 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. YSE Birinci 
Bölgede mühendis olarak çalışırken İnşaat Fakültesi’nden 
1970 yılında yüksek mühendis olarak mezun oldu. Aynı 
yıl YSE Diyarbakır 12. Bölgeye tayin oldu kontrol mühen-
disliği ve bölge içme suları şefliği yaptı. 1971-1972 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılı başın-
da aile şirketini kurup proje, kontrollük ve taahhüt işleri 
yaparak meslek hayatını sürdürdü. TV Verici İstasyonu, 

Devlet Hastanesi, Otogar inşaatları, işhanı, kanalizasyon inşaatı, içme suyu in-
şaatları, OSB altyapı inşaatlarında şantiye şefi ve yönetim kurulu üyesi göreviyle 
çalıştı. 1995 yılında konkasör tesisleri, 1987 yılında Orbetaş Beton Santrali, 2017 
yılında asfalt plenti tesislerini kurarak mesleki faaliyetlerini şirket yöneticisi ola-
rak sürdürdü. 1995 yılında emekli oldu. Halen aile şirketinde mesleki faaliyetleri-
ni sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Osman Koç

1945 yılında Kars-Selim’de doğdu. 1969 yılında Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1969-1971 yılları arasında Trabzon Bayın-
dırlık Teşkilatında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1971-
1973 yılları arasında yurt dışında özel bir proje ofisinde 
proje yaptı. 1974-1975 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1975-1994 yılları arasında İskenderun De-
mir ve Çelik Fabrikasında proje mühendisi olarak çalıştı. 
1995-2019 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında proje 

müdürlüğü ve proje ve yatırım müdürlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Müştak Öner Koçoğlu

1941 yılında doğdu. 1969 yılında İstanbul Kadıköy Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1969-1971 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1975-2008 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, piyasa araştırmaları 
ve proje fizibilite danışmanı, şantiye mühendisi, şanti-
ye yöneticisi, koordinatör, danışman olarak çalıştı. İsa-
le hattı, termik santrali baca inşaatı, altyapı, sulama ve 
kanalet, içme suları, sahil sulama inşaatı, alt yapı işleri, 

gözlem istasyonu onarım ve prefabrik inşaat şantiyesi gibi işleri tamamladı. İki 
çocuk babasıdır.

Mehmet Kösebay

1947 yılında Eskişehir’de doğdu. 1969 yılında Robert Ko-
lej Yüksek Okulu (BSCE) İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Çekmece Nükleer 
Araştırma Merkezi inşaatında mesleğine başladı. 1974 
yılı sonuna kadar İstanbul-İzmit otoyol projesi (Sauti 
SpA, İtalya) ve 1. Boğaziçi Köprüsü inşaatında (Freeman 
Fox & Partners, İngiltere) şantiye mühendisi olarak görev 
yaparken 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek li-
sansını (MSCE) tamamladı. Daha sonra özel bir inşaat fir-

masında proje mühendisi, teklif hazırlama grubu yöneticisi ve 12 yıl süre ile yurt 
içi ve yurt dışı projelerinin teklif, sözleşme müzakereleri, mühendislik çalışmaları 
ve planlamalarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan 
sonra grubun Antalya film stüdyoları kompleksi, uçak bakım hangarı ve Tekfen 
Tower Kompleksinin tasarım ve inşaatını kendi sorumluluğunda yürüttü. 2000 
yılındaki Holding yapılanmasında Holding Başkan Yardımcısı olarak Tekfen Em-
lak Geliştirme Grubunu kurdu ve iki yıl yönetti, danışmanlık hizmeti verdi. Halen 
serbest teknik müşavir olarak Emlak Geliştirme şirketlerine danışmanlık hizmet-
leri vermektedir. 2015 yılından bu yana özel bir şirkette yönetim kurulu üyesidir.

Meslekte 50 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2019)



159

Talat Kutlukaya

1947 yılında İzmir’de doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mühendislik eko-
nomisi konusunda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sa-
nayi Odası Çelik Konstrüksiyon Meslek Komitesi Başkan-
lığı görevini yürüttü. Halen sahibi olduğu sanayi yapıları 
inşa eden ve konut üreten bir şirketin başkanı olarak ça-
lışmaktadır. Tescilli kültür varlığı niteliğindeki bir kona-
ğı restore ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihe saygı 
ödülü aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Miraç Sabri Kuyululu

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1970-1972 yılları arasında Hava Kuvvetleri İn-
şaat Daire Başkanlığı’nda askerlik hizmetini tamamladı. 
1969-1976 yılları arasında İller Bankasında yüksek inşaat 
mühendisi ve başmühendis olarak çalıştı. 1976-2012 yıl-
ları arasında sahibi olduğu firmasında mesleğini sürdür-
dü. Ayrıca yurt dışında proje ve danışmanlık yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Şükrü Kütükoğlu

1945 yılında Adana-Kozan’da doğdu. 1969 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mustafa Metin Manisalıoğlu

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1970-
1971 yılları arasında askerlik hizmetini MSB Erzurum 
İnşaat Emlak Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
tamamladı. 1971-1980 yılları arasında şahsi firmasında 
konut, işyeri, turistik tesisler, sanayi ve endüstri tesisle-
ri, eğitim, sağlık, spor tesisleri vs. ile ilgili mühendislik 
projelerine, ayrıca resmi ve özel kuruluşlara ait konut ve 
işyeri yapımlarına imza attı. 1980 yılında kurucu ortak 

olarak katıldığı şirketi ile bugüne kadar konut, işyeri, turistik tesisler, yol, köprü, 
viyadük, sanayi ve endüstri tesisleri, spor tesisleri, tünel, gölet, liman, arıtma, 
sulama, deniz tesisleri, kentsel altyapı ve çevre düzenleme konularında bir çok 
önemli projeyi hayata geçirdi. 2001 yılında enerji sektöründe faaliyet gösterecek 
olan anonim şirketine kurucu ortak olarak katıldı. Şirket, inşaatını da gerçek-
leştirdiği Suşehri Hidroelektrik Santrali Projesinin işletmesini de 2007 yılından 
itibaren 49 yıl süre ile taahhüt edip, elektrik üretimine devam etmektedir. Halen 
iki özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evlidir. 

Arif Merdol

1943 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1966 yılında 
University Of Tennessee /ABD İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1969 yılında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 1972-1973 yılları arasında Ankara-Mamak’ta 
askerlik hizmetini tamamladı. 1970-1980 yılları arasında 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde köprü bakım mühendi-
si, özel yollar proje grup şefi ve genel müdür yardımcısı 
olarak çalıştı. 1980-1989 yılları arasında şirket yöneticisi 
olarak görev yaptı. 1989 yılından bu yana kurucu ortağı 

olduğu firmasında mesleğini sürdürmektedir. Ülkemizdeki yeni mühendislik ge-
lişmeleri yolunda; sürtünmeli ankrajlı istinat duvarları (prefabrik), uzay kafes 
çelik çatı sistemleri imalat ve proje dahil montaj işleri olarak 400’den fazla esere 
katkısı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Alaettin Morgül

1944 yılında Rize-Pazar’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970-1971 
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1989 yılla-
rı arasında DSİ bünyesinde sırasıyla; kontrol mühendisi, 
proje inşaat şefi, Proje ve Plnl. Md. Blg. Md. Yrd, bölge 
müdürü, bölge müdür yardımcısı ve başmühendis olarak 
çalıştı. 1989-2011 yılları arasında özel bir firmada şanti-
ye müdürü ve proje müdürü olarak görev yaptı. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.
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Tevfik Aktolga Möröy

1945 yılında Bursa-Mudanya’da doğdu. 1969 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu.1971 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1969 yılında Bursa TCK 14. Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol şefi olarak çalıştı. 1972 yılında özel bir firmada 
şantiye şefliği yaptı. 1973-2009 yılları arasında serbest 
olarak müteahhitlik yaptı. 2009-2019 yılları arasında 
müşavirlik yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zeki Numanoğlu

1945 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1969 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973 yılında da 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyet sonrası 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde (KGM) mühendis ola-
rak işe başladı. 1969-1971 tarihleri arasında İnşaat mü-
hendisi, 1971-1973 tarihleri arasında şeflik görevlerini 
yaptıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Koordi-
nasyon İdaresinde Karayolu Ulaştırma Gurubuna Uzman 

İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 1975 yılında tekrar KGM de, önce Planlama 
Fen Heyeti Müdür Yardımcılığına ve daha sonra Planlama Fen Heyeti Müdürlüğü 
görevlerine atandı. 1981 yılında KGM’den ayrılarak 1982-1993 yılları arasında 
özel sektörde ortağı olduğu inşaat yapım şirketinde görev yaptı. 1993 yılında 
tekrar KGM’ye atandı, 1993-2002 yılları arasında Karayolları Genel Müdür Yar-
dımcılığını yaptı, 2002 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, 
2008 yılında da aynı yerde Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına atandı. 2009 yılında 
da Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevinden emekli oldu. 1999-2002 yılları ara-
sında Kuzey Güney Avrupa Otoyolu (TEM) Projesi ile ülkemiz koordinatörlüğü 
görevini üstlenmiştir. Halen özel müşavirlik şirketinde koordinatör olarak çalış-
maktadır. YTMK ’de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimli olarak atanmış, 3. Dönem 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Osman Önür

1942 yılında İstanbul-Bakırköy’de doğdu. 1969 yılında 
İDMMA (Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1968-1970 yılları arasında DSİ 
32. Şubede kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1971 yılının 
sonuna kadar askerliği süresi boyunca Hava kuvvetle-
ri Emlak İnşaat Daire Başkanlığı’nda askeri inşaatların 
kontrollüğünü yaptı. Özel bir firmada İstanbul Üniver-
sitesi Enstitüler blokları inşaatında şantiye şefliği yaptı. 
1974 yılında kendi firmasını kurdu. Yıldız Teknik Üniver-

sitesinde 35 yıl öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Maltepe Üniversitelerinde sözleşmeli 
öğretim üyesi olarak çalıştı. Bugüne kadar müteahhit olarak 10 apartman, 1000 
yakın binanın proje müellifliği ve teknik uygulamasını yaptı. Depremde zarar 
görmüş 20 kadar binanın güçlendirme projelerini yapmış ve uygulamıştır. Akar-
yakıt boru hattı sel hasarları onarım inşaatı işini şantiye şefi olarak 2016 yılında 
tamamladı. 2012 yılından bu yana yapı denetim kurumların da proje denetçisi 
olarak çalışmaktadır. Ayrıca beş tane ders kitabı yazmıştır. Evlidir.

Cankut Örmeci

1945 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1969 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Yüksek Mühen-
dis olarak mezun oldu. 1973 yılında doktorasını tamam-
ladı, 1978 yılında doçent ve 1988 yılında da profesör oldu. 
1969 yılında asistan olarak görev aldığı İTÜ İnşaat Fakül-
tesinden 2012 yılında profesör unvanı ile emekli olmuş-
tur. 1969 yılında asistan olarak girdiği İTÜ İnşaat Fakül-
tesinde konusu ile ilgili olarak değişik dersler vermiş, çok 
sayıda lisans ve yüksek lisans tezi yaptırmıştır. Yönettiği 

ve sonuçlanan çok sayıda doktora çalışması vardır. Çok sayıda öğrencisi İTÜ ve 
değişik üniversitelerde profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak görev yapmak-
tadır. 1992-1995 ve 1997-2000 yılları arasında İTÜ Rektör Yardımcılığı, değişik 
tarihlerde İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Fotog-
rameri ve Uzaktan Algılama Anabilim Başkanlığı, UHUZAM (Uydu Haberleşme 
ve Uzaktan Algılama Merkezi) Müdürlüğü, İnşaat Fakültesi Fakülte Kurulu ve 
Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Ayrıca üniversitede birçok bilimsel 
ve yönetsel komisyonlarda başkan veya üye olarak görev almıştır. Ayrıca 2001 
yılında 6 ay süre ile ABD’de Murray State Üniversitesinde misafir profesör olarak 
çalışmalar yaptı. Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleri olmak üzere 80 
den fazla yayını bulunmaktadır. Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve 
çalıştaylarda sunulmuş ve yayımlanmış çok sayıda bildirisi vardır. Ayrıca 2 telif, 
2 editörlüğünü yaptığı 4 tercüme kitabı vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Fahri Uluç Özbayoğlu

1944 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında Bologna 
Üniversitesi (İtalya) İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1970 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1972-1975 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü’nde mü-
hendis olarak görev yaptı. 1976 yılında Gazi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 
asistanlığa başladı. 1982-1994 yılları arasında Y. Doç. 
Dr. unvanı ile Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 
görev yaptı. 1994-2011 yılları arasında Niğde Üniversi-

tesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1996 yılında doçent, 
2002 yılında profesör unvanı ile görev yaptı. 2012-2019 yılları arasında Bayburt 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde çalıştı. 2019 
yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tülay Özbek

1943 yılında Balıkesir-Ayvalık’ta doğdu. 1969 yılında Ber-
lin Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi Hidrolik Anabilim 
Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1969 yılın-
da DSİ Genel Müdürlüğü’nde çalışma hayatına başladı. 
On yıla yakın bir süre DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat 
Dairesi’nde proje mühendisi, başmühendis, İçme Sula-
rı Daire’sinde şube müdürü görevlerinde çalıştı. Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-

disliği Bölümü’nde kısmi zamanlı ve kadrolu öğretim görevlisi olarak hizmette 
bulundu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora ça-
lışmasını tamamladı, aynı yıl yardımcı doçent, 1991 yılında doçent, 1997 yılın-
da profesör oldu. Ayrıca Hidrolik Anabilim Dalı Başkanlığı, İnşaat Mühendisliği 
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanı ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu. Sulama kurutma, su yapıları, 
hidroloji açık kanal akımlarının hidroliği ve hidrolik yapılar, akarsularda katı 
madde taşınımı konularında kitaplar yazdı. Ayrıca ulusal ve uluslararası maka-
leleri olmakla birlikte Berlin Teknik Üniversitesi’nce yayınlanmış bir kitabı vardır. 
2009 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk annesidir.

Servet Özcan

1942 yılında Elazığ’da doğdu. 1969 yılında İDMMA Işık 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1970-1971 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1972-1982 yılları arasında kontrol mühendisliği, müte-
ahhitlik ve şantiye şefliği yaptı. 1970-1980 yılları arasın-
da proje, kontrollük ve taahhüt konularında kendi adına 
serbest büro işletmeciliği yaptı. 1983-1990 yılları arasın-
da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda koordinatör olarak 
görev yaptı. 1990-1993 yılları arasında özel bir firma 
bünyesinde kontrol amirliği yaptı. Evlidir. 
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Eyüp Özek

1944 yılında Isparta-Yalvaç’ta doğdu. 1969 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1970 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1971-1974 yılları arasında İzmir İller Bankası 3. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği yaptı. 1974-1988 
yılları arasında resmi inşaat taahhütleri ile müteahhitlik 
yaptı. 1988-1998 yılları arasında İzmir İZSU Kanalizas-
yon İnşaat Daire Başkanlığı’nda kontrol mühendisi ola-
rak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Erol Özer

1945 yılında Aydın-Yenice’de doğdu. 1969 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1971-1972 yıllarında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1969-1971 yılları arasında Makine Kimya Endüstrisi 
Genel Müdürlük İnşaat Müdürlüğü’nde inşaat kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. 1973 yılında özel bir sta-
tik büro bünyesinde proje mühendisliği yaptı. 1973-1978 
yıllarında yurt dışında özel bir proje bürosunda statiker 
olarak okul, süper market, spor tesisleri ve çeşitli konut 

projeleri yaptı. 1978-2004 yılları arasında Sümerbank Genel Müdürlüğü bünye-
sinde inşaat kontrol amiri, özelleştirme müdür yardımcısı ve başmüfettiş, 2004-
2010 yıllarında DSİ Genel Müdürlüğü İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü’nde bölge 
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında emekli oldu. 2012-2019 yılları 
arasında iki özel müşavirlik firmasında proje kontrol mühendis ve hak ediş şefi 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Rıza Özer

1942 yılında Kars-Arpaçay’da doğdu. 1969 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1970 yılında Ümraniye Belediyesi’nde, 1972 yılında Gün-
gören Belediyesi’nde 1973-1984 yılları arasında Bayram-
paşa Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak görev yap-
tı. 1984-1989 yılları arasında Eyüp Belediyesi’nde teknik 
başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1989 yılında emekli ol-
duktan sonra konut yapı kooperatif başkanlığı yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.
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Abdulmusa Öztürk

1947 yılında Elazığ-Karakoçan’da doğdu. 1969 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1969-1970 yılları arasında Yapı İşleri 10. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve kontrol amiri ola-
rak çalıştı. 1972-1985 yılları arasında serbest mühendis-
lik yaptı, proje kontrollük ve taahhüt işleri yaptı. 1985-
1992 yılları arasında özel sektör firmalarında müşavir 
mühendislik ve şantiye şefliği yaptı. 1992-1997 yılları 

arasında Bağ Kur Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev yaptıktan 
sonra aynı kurumdan 1997 yılında emekli oldu. 2000-2010 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda proje müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak çalıştı. 2010-
2019 yılları arasında proje ve uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürdü. Evli 
ve dört çocuk babasıdır.

Kazım Öztürk

1939 yılında Hatay-Yayladağı’nda doğdu. 1969 yılında 
İDMMA Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970-1971 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1968-1970 
yılları arasında Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1976-1981 yılları ara-
sında müteahhit olarak okul içme suyu, sosyal tesis ve 
fabrika inşaatlarında hizmet verdi. 1982 yılından itiba-
ren Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün kontrol-

lüğünü yaptığı bir çok inşaat ve çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği yaptı. 
1991 yılında emekli oldu. 1991-2000 yılları arasında TAG otoyolunda şantiye şef-
liği ile konut yapı kooperatif inşaatlarında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
2000-2007 yılları arasında küçük sanayi inşaatları ve organize sanayi bölgesi alt 
yapı, yol kaplama ve heyelan iyileştirme inşaatında şantiye şefliği yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Haluk Renda

1943 yılında Ordu’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1969 yı-
lında Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü’nde mühendis ola-
rak görev yaptı. 1972-1983 yılları arasında Yapı İşleri Böl-
ge Müdürlüğü bünyesinde başmühendis ve bölge müdürü 
olarak çalıştı. 1985-2000 yılları arasında Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü bünyesinde bayındırlık ve iskan müdü-
rü, mühendis ve bayındırlık ve iskan müdür yardımcısı 
olarak görev yaptı. 2000 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Dilaver Sabancı

1945 yılında Kayseri-Akçakaya’da doğdu. 1969 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından İller Ban-
kasında çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Adana’da statik ve betonarme projeleri yaptı. Daha sonra 
sanayi yapıları üzerine serbest çalışmaya başladı. Halen 
özel bir inşaat firmasının ortaklığını ve yönetim kurulu 
başkanlığını yapmaktadır. Fabrika, konut, sosyal tesis 

gibi inşaat işlerini tamamladı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Osman Saka

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1972 yılları 
arasında serbest mühendislik yaptı. 1973-1976 yılları 
arasında Kredi Yurtlar Müdürlüğü’nde görev yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Zuhuri Sarıkaya

1945 yılında Çankırı-Yapraklı’da doğdu. 1969 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1969-2003 yılları ara-
sında İTÜ İnşaat Fakültesinde asistan, doçent ve profesör 
olarak görev yaptı. 1974-1975 yılları arasında TU-Delft’te 
araştırmacı, 1981-1990 yılları arasında Cidde’de doçent 
olarak görev yaptı. 1994-2002 yılları arasında İSKİ’de 
yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003-2010 yılları arasında 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nda müsteşar olarak çalıştı. 

2011-2019 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde mütevelli 
heyet başkanlığı yaptı. Halen kendi şirketinde çevre ve su mühendisliği konula-
rında yurtiçi ve yurtdışında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.
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Ahmet Işın Saygun

1946 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 1969 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Aynı yıl Fakültenin Yapı Statiği Kürsüne asis-
tan olarak girdi. 1969-2013 yılları arasında İTÜ İnşaat 
Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1974 yı-
lında Doktor, 1979 yılında doçent, 1989 yılında profesör 
unvanlarını kazandı. 1975 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1976-1977 yıllarında yine üniversiteden ma-
aşlı izinli olarak ayrılıp 1.5 yıl süre ile İsviçre`nin Lozan 

kentinde EPFL (Ecole Politechnique Fererale De Lausanne)’de araştırmacı öğretim 
üyesi olarak çalıştı. Öğretim üyeliği boyunca yapı statiği derslerini verdi. Yapı 
Mühendisliği dalında çok sayıda bitirme ödevi ve Yüksek Lisans tezi yönetti. Beto-
narme Yüzeysel Temeller adlı kitabı 2009 yılında yayımlandı. Çok sayıda makalesi 
mevcuttur. Mesleki faaliyet olarak asistanlığından itibaren çok sayıda projede 
hesap, danışmanlık ve kontrollük hizmeti verdi. Bir dönem yurt dışında ortağı ol-
duğu firmasında idari görev yaptı. 1992 Erzincan depremi sonrasından itibaren 
İTÜ Yapı-Deprem Uygulama Araştırma Merkezinin organize ettiği hasar tespi-
ti, güçlendirme projelerinin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarında görev 
aldı. 2004-2008 yılları arasında bu merkezin müdürlüğünü yaptı. 2013 yılında 
İTÜ`den emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Tanyel Saymaz

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İDMMA Işık 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Erzincan’da askerlik hizmetini tamamla-
dı. Mezuniyetinin ardında kendi mimarlık ve mühendislik 
şirketinde projeci olarak çalıştı. 1990 yılından sonra özel 
bir şirkette grup başkanı olarak çeşitli yapılar yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Muharrem Şahin

1945 yılında Niğde-Bor’da doğdu. 1969 yılında Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1969 yılında YSE İl Müdürlüğü’nde yüksek 
inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1971 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1973 yılında Bayındırlık Bakanlığı’nda 
mühendis olarak mesleğini sürdürdü. 1978 yılında Anka-
ra Belediyesi’nde mühendislik yaptı. 1980 yılında şantiye 
şefliği yaptı. Daha sonra müteahhitlik yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Erdoğan Şair

1943 yılında Çanakkale’de doğdu. 1969 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1970-1972 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1969-1973 yılları arasında şantiye şefliği yaptı. 
1973-1976 yılları arasında Umurbey Belediyesi’nde fen 
işleri müdürü olarak görev yaptı. 1976-2001 yılları ara-
sında soğuk hava deposu, mühendislik proje hizmetleri ile 
kat karşılığı inşaat işleri yaptı. 2001-2005 yılları arasında 
otel, proje ve tatbikat inşaatı ve fenni mesuliyet hizmetle-
rinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Şen

1940 yılında Bilecik’te doğdu. 1969 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
İşleri Bursa 2. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 
1970-1980 yılları arasında Amerikan Hava Kuvvetleri 
İncirlik Tesislerinde proje ve inşaat kontrol gruplarının 
liderliğini yaptı. Aynı dönemde Adana Mühendislik Yük-
sekokulunda Mekanik dersi verdi. 1981-1988 yılları ara-
sında yurt dışında müşavir mühendis olarak görev yaptı. 

1989 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük kanal projesinde müşavirlik yap-
tı. 1990-2000 yılları arasında müşavirlik hizmetleri yürüten özel bir firma bün-
yesinde araştırma başmühendisliği yaptı. 2001-2005 yılları arasında Dokuz Eylül 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalında öğretim 
görevlisi olarak görev yaptı, 2005 yılında buradan emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Adnan Şenel

1945 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1969 yılında 
İDMMA Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1969 yılında YSE bünyesin-
de çalıştı. 1970 yılında Yapı İşleri 8. Bölge’de mühendis 
olarak görev yaptı. 1971-1972 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1972-1995 yılları arasında Bayın-
dırlık Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi, bayın-
dırlık müdürü, uzman ve müdür olarak çalıştıktan sonra 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ahmet Şentürk

1943 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1969 yılında 
İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971 
yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. Mezuniyetinin ardından kendi adına mühendislik 
bürosu kurdu, su kanal ve betonarme projeleri yaptı. 
1972 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İs-
tanbul ve Karabük’te çeşitli inşaatlar ve projeler yaparak 
müteahhitlik işlerine başladı. 2002 yılından bu yana in-
şaat müşavirlik ve turizm hizmetleri yapmaktadır. 2008 

yılında özel bir yapı denetim firmasında göreve başladı, denetçi olarak görev 
yaptı. Daha sonra sahibi olduğu yapı denetim şirketinde müdür olarak mesleğini 
sürdürmektedir. 

Rıza Şirin

1939 yılında İran’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1970-1974 yılları arasında İran’da İskan ve İmar 
Müdürlüğü’nde mühendislik ve müdür vekilliği yaptı. 
1974-1986 yılları arasında İran’da iki özel firmada kont-
rol mühendisliği ve müteahhitlik yaptı. 1986-2015 yılları 
arasında Türkiye’de tüzel kişi firması olarak yap-sat işleri 
yaptı. 2015 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Neşet Tan

1947 yılında Aydın-Burhaniye’de doğdu. 1969 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1980 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1969 yılında Kırıkkale’de MKE bünyesinde çalıştı. 
1970-2019 yılları arasında mühendislik ve müteahhitlik 
yaptı. Polis evi, kapalı spor salonu, bina, depo, fabrika pa-
muk depoları ve sundurma inşaatı, çelik çatı projeleri ile 
kesin hesap ve güçlendirme projeleri gibi işleri tamamla-
dı. Halen mesleğini sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır. 

Ruhan Tansel

1944 yılında Konya-Ilgın’da doğdu. 1969 yılında Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1969-1987 yılları arasında DSİ Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde mühendis ve bölge müdür yardımcısı 
olarak çalıştı. 1970-1972 yılları arasında askerlik hizme-
tini tamamladı. 1987-1994 yılları arasında ASKİ Genel 
Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı ve genel müdür 
yardımcısı vekili olarak çalıştı. 1994-2003 yılları arasında 
özel bir şirkette genel müdür olarak görev yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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İhsan Temel

1942 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1969 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Öğrenciyken çalıştı-
ğı büroyu devir alarak projecilik yaptı. 1969-1970 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra proje-
cilik ve yap sat işi yaptı. Özel bir firmada müşavirlik yap-
tı. Emeklidir. Evlidir.

Hüseyin Tezel

1943 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 1969 yılında 
İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971-
1972 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-
1971 yılları arasında TC Karayolları Kastamonu Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1973-
1978 yılları arasında yurt dışında statik mühendis olarak 
çalıştı. 1978-1983 yılları arasında özel bir firmada bölge 
müdürü ve genel müdür olarak çalıştı. 1983-1991 yılları 
arasında şirket ortaklığı yaptı. 1991-1998 yılları arasında 

özel bir firma bünyesinde genel müdürlük yaptı. 1998-2013 yılları arasında şir-
ket ortağı olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Deniz Tipi

1947 yılında Bingöl’de doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1970 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1977 
yılları arasında ortağı olduğu firmasında proje ve taah-
hüt işleri yaptı. 1977-2011 yılları arasında yurt içi ve yurt 
dışında çeşitli özel firmalarda şantiye şefi, proje müdürü, 
yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yap-
tı. 2012 yılından bu yana yurt dışında serbest müşavirlik 
yapmaktadır. Evlidir. 
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Bülent Tosun

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Robert Kolej 
Yüksekokulu’ndan İnşaat Mühendisi (BSCE) olarak me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından Keban Barajında saha 
mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1970 yılında tekrar 
İstanbul’a dönerek Robert Koleji’nde master eğitimine 
başladı. Eğitimi sırasında üniversitede asistanlık görevin-
de bulundu. Ayrıca özel firma bünyesinde viyadük proje-
lerinde çalıştı. 1972’de Robert Koleji’nin devri ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nden yüksek mühendis (MSCE) diplomasını 

aldı. 1972-1974 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. Daha sonra çeşitli 
özel firmalarda proje müdür yardımcısı, şantiye şefi ve proje müdürü olarak gö-
rev yaptı. Halen 1977 yılında kurucusu olduğu şirkette yönetim kurulu başkanlığı 
görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hikmet Tuğlu

1945 yılında Burdur-Bucak’ta doğdu. 1969 yılında ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974-1975 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1980 
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü ile Karayol-
ları 17. Bölge Müdürlüğü’nde proje mühendisi ve araştır-
ma müdürü olarak görev yaptı. 1980-1981 yılları arasın-
da özel bir firmanın sulama projesinde saha şefi olarak 
çalıştı. 1981-1997 yılları arasında KGM bünyesinde proje 
müdürü, başmühendis, daire başkanı, teknik araştırma 

daire başkanı olarak çalıştı ve emekli oldu. Emekliliğinin ardından 1992-2011 
yılları arasında özel bir inşaat firmasında proje koordinatörü olarak yurtiçi ve 
yurtdışı projelerinde görev aldı, 2011-2019 yılları arasında ise özel bir firmada 
genel müdür olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Faruk Tümerdem

1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973 yılında 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1975 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından özel bir 
şirkette şantiye şefi olarak çalışmaya başladı. 1973 yılın-
da TRT bünyesinde kontrol şefi olarak görev yaptı. 1975-
1985 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında konut, hava 
kuvvetleri personel lojmanı inşaat işlerinde şantiye şefliği 
yaptı. 1980-1982 yılları arasında serbest olarak çalıştı. 

1982-1984 yılları arasında ortağı olduğu şirketinde mesleğini sürdürdü. 1984 
yılından bu yana otel inşaat grubu başkanı olarak çalışmaktadır. Birçok fabrika 
ve villa inşaatları yaptı. Evlidir.
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Emin Nazım Usluel

1945 yılında Çorlu-Tekirdağ’da doğdu. 1969 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1970-1972 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1969 yılında kurucusu olduğu şirkette, yöne-
tim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Halen taahhüt işleri, 
gayrimenkul ve yatırım mevzuları ile hidroelektrik sant-
ral yatırımları mevzuunda faaliyet göstermektedir. Evli ve 
üç çocuk babasıdır. 

Macit Uygur

1947 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. 1969 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakülte-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1971 yıl-
larında Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi, 1972-1974 yıllarında Tekirdağ Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde kontrol şefi, 1974-1983 yıllarında İstan-
bul Yapı İşleri 1. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol şefi ve baş-
mühendis, 1983-1993 yıllarında İstanbul Bayındırlık ve 

İskan Müdürlüğü’nde yapım şube müdürü, 1993-2000 yıllarında İstanbul Bayın-
dırlık ve İskan Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı görevlerini yürüttü. 2000 yılın-
da emekli oldu. 2001 yılından bu yana özel bir inşaat firmasında yönetici olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Rıza Yandım

1943 yılında Uşak-Ulubey’de doğdu. 1969 yılında Berlin 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1972-1973 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1969-1971 yılları arasında yurt dışında sta-
tik proje mühendisliği yaptı. 1971-1975 yılları arasında 
Karayolları Genel Müdürlüğü Özel Köprüler Fen Heyeti 
Müdürlüğü’nde özel proje mühendisliği ve özel proje grup 
şefliği görevlerinde bulundu. 1975-2017 yılları arasında 
ortağı ve kurucusu olduğu firmalarında sanat yapıları 

yönetmenliği, genel koordinatörlük, yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdür-
lük yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mehmet Yavuz Yarımağan

1945 yılında doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden yüksek mühendis olarak me-
zun oldu. 1969-1971 yılları arasında DSİ Genel Müdür-
lüğü Araştırma Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 1971-1973 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1974-1978 
yılları arasında serbest proje mühendisliği yaptı. 1978 
yılından bu yana halen şirket kurucu ortağı ve müdürü 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca çeşitli içme suyu 

projesi, kanalizasyon projesi ile TKİ Genel Müdürlüğü’ne yapılan çeşitli bina ona-
rım ve taahhüt işleri, baraj isale hattı, arıtma tesisi, deniz deşarjı inşaatı, iş mer-
kezi, konut gibi işleri tamamladı. 

Ali Yetiş

1946 yılında Konya-Sarayönü’nde doğdu. 1969 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1974 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1969 yılında 
YSE 7. Bölge Md. Konya’da (Nisan-Ağustos) içme suyu pro-
je mühendisi, 1969-1971 yılları arasında Ankara DSİ 5. 
Bölge Müdürlüğü’nde (Aralık) etüt plan mühendisi olarak 
görev yaptı. 1971-1979 yılları arasında çeşitli özel fir-
malarda proje ve kontrol mühendisi, içme suyu proje ve 
şantiye şefi, projelendirme ve uygulama ile inşaat kontrol 

amiri olarak çalıştı. 1979 yılından bu yana ortağı olduğu firmasında resmi alt 
yapı ve üst yapı müteahhitliği yapmaktadır. Evlidir.

İsmet Yılmaz

1946 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İn-
şaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Askerlik hizmetini Kayseri’de tamamladı. 1969-
1972 yılları arasında İller Bankası Su ve Kanalizasyon’da 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 2018 yılında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Sedat Yılmaz

1943 yılında Mersin-Silifke’de doğdu. 1969 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1971-1977 yılları arasında iki özel firmada şantiye şefi ve 
şantiye mühendisi olarak görev yaptı. 1979 yılından bu 
yana kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu firma-
sında yurt içi ve yurt dışı inşaat faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. Evlidir.
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Özer Akınoğlu

1936 yılında Giresun-Tirebolu’da doğdu. 1959 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1963-1965 
yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1959-1967 yıl-
larında Karayolları 7, 10 ve 14. Bölge’de arazi mühendi-
si, köprü kontrol mühendisi ve köprüler şefi olarak ça-
lıştı. 1967-1975 yıllarında çeşitli özel firmalarda kontrol 
amiri, inşaat müdürü, kontrol mühendisi ve şantiye şefi 
olarak görev yaptı. 1976-1979 yıllarında Giresun Fisko-
birlik Genel Müdürlüğü’nde inşaat müdürü olarak çalıştı. 

1980-1998 yıllarında şantiye şefliği ve inşaat müdürlüğü yaptı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

Salim Batır

1933 yılında Mersin’de doğdu. 1959 yılında İstanbul Yıl-
dız Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde yol, etüt, proje 
mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra yol yapım şantiye-
lerinde arazi mühendisi olarak çalıştı. 1962-1964 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1964-1982 yılla-
rı arasında DSİ Müdürlüğü bünyesinde görev yaptıktan 
sonra DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nden emekli oldu. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Çelik

1933 yılında Hatay-İskenderun’da doğdu. 1959 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1959-1964 yılları arasında DSİ 6. Bölge 
Müdürlüğü’nde DSİ 62. şube başmühendisi olarak çalıştı. 
1964-1966 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
Askerlik hizmetinden sonra 1966 yılından bugüne kadar 
55 yıl resmi kurumlara ait taahhüt işlerini müteahhit 
olarak tamamladı. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Fikri Dikmen

1934 yılında Çankırı-Çerkeş’te doğdu. 1959 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1960-1961 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1959-1968 
yılları arasında Etibank’ta mühendis ve şantiye şefi ola-
rak çalıştı. 1968-1991 yılları arasında yurt içi ve yurt dı-
şında çeşitli özel firmalarda montaj tesis müdürü, genel 
müdür ve teknik koordinatör olarak çalıştı. 1991 yılından 
bu yana özel bir mühendislik ve müteahhitlik firmasında 
teknik koordinatör olarak mesleğini sürdürmektedir. Ter-

mik santral yer seçimi ve zemin etütleri yapımı, gübre kompleksi inşaatı, baraj, 
havaalanı, deprem konutları, okul gibi inşaat işleri tamamladı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Hulusi Diler

1936 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1959 yılında İTÜ 
Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyet sonrası kısa bir süre DSİ Afyon Şubesin-
de görev yaptı. Uzun süre resmi inşaat müteahhitliği ve 
sonrasında özel inşaat müteahhitliği ile beraber yem ve 
toprak sanayi iş kollarında ortak girişimleri oldu. 1960 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Halen Cam esaslı 
fayans yer ve duvar kaplama malzemeleri üretimi, Muğ-
la Fethiye ve Kütahya Çavdarhisar’da Mermer Ocağı ve 

işletme tesisleri yatırımlarıyla iş hayatına devam etmektedir. Afyonkarahisar Be-
lediye Meclis Üyeliği, uzun süre Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
üyeliği ve Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu. Afyon Kocatepe 
Üniversite’nin kuruluşunda ve Türkiye genelinde önde gelen iş adamları ile bir-
likte Afyon Eğitim Vakfı kuruculuğu ve yönetiminde hizmetleri oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Engin Doyuran

1935 yılında Bursa-Osmangazi’de doğdu. 1959 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1968-1970 yılları arasında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1958-1968 yılları arasında DSİ 
1. Bölge’de etüt plan başmühendisi olarak çalıştı. 1970-
1985 yılları arasında Bursa Belediyesi Sular İşletmesinde 
işletme müdürü olarak çalıştı. 1985-2002 yılları arasında 
serbest mühendislik bürosunda mesleğini sürdürdü. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Erol Dökmen

1935 yılında Kocaeli-İzmit’te doğdu. 1959 yılında İTÜ İn-
şaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1960-1961 döneminde askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1959-1960 yıllarında özel bir şirkette Üsküdar iskele 
inşaatını tamamladı. 1961-1963 yıllarında Mersin Liman 
inşaatında kontrol mühendisliği yaptı. Daha sonra NATO 
Deniz Erfrasükrüktür Dairesinin çeşitli inşaatlarında ça-
lıştı. Ardından sulama kanalı proje yapımında, 39 grup 
köy içme suyu proje yapımı ve çeşitli okul inşaatlarında 

şantiye şefliği görevinde bulundu. 1990 yılına kadar kendi adına proje yaptı. 
Emeklidir. İki çocuk babasıdır. 

Meslekte 60 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1959-2019)



179

Mehmet Haluk Emiroğlu

1932 yılında İstanbul-Şişli’de doğdu. 1959 yılında Kan-
sas  Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1957-1960 yılları arasında Kansas’ta köprü mühen-
disliği yaptı. 1961 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Çeşitli özel fabrika ve şirketlerin kurucu üyeliği, yönetim 
kurulu üyeliği ile yönetim kurulu başkanlığı görevini yü-
rüttü. Özel bir firmada satış bölge müdürlüğü yaptı. Ayrı-
ca 1976-2006 yılları arasında yöneticilik yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Talu Emiroğlu

1936 yılında İstanbul’da doğdu. 1959 yılında Prınceton 
Unıversıty (ABD) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1961-1963 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1959-1961 yıllarında ABD’de iki özel firmada proje mü-
hendisliği yaptı. 1963-1982 yıllarında çeşitli özel firma-
larda kontrol mühendisliği, kontrol amirliği, mühendis ve 
muhtelif taahhüt işleri yaptı. 1982-2003 yılları arasında 
sanayi tesisler müteahhitliği yaptı. 1990-1998 yıllarında 
kurucu ortağı olduğu firmasında sanayi tesisler müteah-

hitliği yaptı. 2005-2013 yıllarında restorasyon ve dekorasyon işleri ile danışman-
lık görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Nuri Erişen

1938 yılında Adana’da doğdu. 1959 yılında İstanbul Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir yıl DSİ’de proje 
mühendisi olarak çalıştıktan sonra aynı üniversitede yük-
sek lisans eğitimini tamamladı. Kısa yurt dışı çalışması ve 
askerlik hizmeti ile geçen 3 yılı takiben 1964-1967 yılları 
içinde DSİ’nin çeşitli sulama ve baraj projelerini yapan 
yabancı danışmanlık firmalarında çalıştı. 1967-1974  yıl-
larında özel bir inşaat şirketi içinde ortak ve proje yöneti-

cisi olarak çeşitli proje, inşaat, taahhüt ve apartman-site yapım-satım işleri yap-
tı. 1974-2019 yılları arasında kurucu ortağı olduğu firmasında proje yöneticisi 
ve danışman olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Özdemir Erol

1934 yılında İstanbul’da doğdu. 1959 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1962 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1968-1981 yılları arasında ken-
di şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 1959-
1962 yılları arasında Samsun Liman inşaatında kontrol 
mühendisliği yaptı. 2001-2005 yılları arasında beton ve 
prefabrik tesislerinde genel müdürlük yaptı. 2005-2019 
yılları arasında özel bir firmada genel koordinatörlük 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Genç

1933 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. 1959 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1963-1965 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1959-1962 yılları arasında NATO 
Enf’de kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1990-2000 yılları 
arasında özel bir firmada kesin hesap başmühendisi ola-
rak çalıştı. Ayrıca serbest olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

Mehmet Ali Güleç

1933 tarihinde Antakya’da doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi Su Kuvvetleri kolundan mezun oldu. 1959-1967 
yıllarında Adana DSİ 6. Bölge ASO Projesinde Mühendis, 
Ceyhan’da Şube Başmühendisi olarak çalıştı. Askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra ASO  Sol Sahil başmühendi-
si ve kontrol amiri olarak çalışıp Haziran 1967’de DSİ’den 
ayrıldı. 1967-1980 yıllarında özel bir mühendislik büro-
su kurup ihalelerin tatbikat projelerini hazırladı. Daha 
sonra kurucusu olduğu şirket ile çeşitli ihalelere girip 

sulama, drenaj, tahliye kanalı ve bina inşaatlarını yüklenici olarak tamamladı. 
1980-1991 yıllarında kurucusu olduğu firmanın Irak’ta üstlendiği ihalelerin ke-
sin kabullerini, geçici kabullerini yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Cezmi Günaydın

1934 yılında Elazığ’da doğdu. 1959 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu.  1967 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1972-
2010 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel 
firmalarda otoyol mühendisi, kesin hesap mühendisi ve 
kooperatif kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 
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Erhan Karaesmen

1959 yılında İTÜ’den mezuniyetinden bu yana, inşaat 
mühendisliği mesleğini icra etmektedir. İlk dönemlerinde 
İsviçre, Fransa ve ABD’de araştırma ve proje mühendisi 
olarak çalışmıştır. Paris Sorbonne Üniversitesi Fen Fa-
kültesinde yürüttüğü bilim doktorası Erhan Karaesmen’e 
yabancı ülkelerde akademik ortamlarda çalışma olanağı 
vermiştir. Türkiye’ye dönüşünde Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi ağırlıklı olarak çeşitli kurumlarda tam ve yarı 
zamanlı hocalık yapma şansı yakalamıştır. ODTÜ’de 

1971-1972 yıllarında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığını da üstlenmiştir. 
Bir dönem kamu yöneticiliği de yapmış olan Erhan Karaesmen, Yerel Yönetim Ba-
kanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştür.  Önceleri  yabancı dilde, sonrasında 
yoğun bir şekilde Türkçe’mizde devam eden teknik, bilimsel,  sanatsal ve kültürel  
yayınların yazarıdır. 5’i sanat-kültür alanlarına yönelik olmak kaydıyla, 19 adet 
kitap boyunda yayını,  300’ü aşkın teknik ve bilimsel makalesi de bulunmaktadır. 
Kamu kurumları ve üniversiteler bağlantısının dışında çeşitli mesleki kurumlar-
da da aktif görevler üstlenmiş,  bir dönem İnşaat Mühendisleri Odası’nın yöne-
tim kurulu üyeliğini, çeşitli diğer dönemlerde de danışma kurulu üyeliği görev-
lerini sürdürmüştür. Türk inşaat sektörünün yurtdışına açılma döneminde hem 
firmalar bazında hem de Türkiye Müteahhitler Birliği ilişkileri düzeyinde yönlen-
dirici danışmanlık görevi yürütmüştür. Teknik uzmanlık ve bağlantı alanları ileri 
yapım teknolojileri, yenilikçi bina ve köprü tasarım modelleri, deprem mühendis-
liği, kent içi ulaşım sistemleri gibi değişik alanlara yayılmış bulunmaktadır.  Er-
han Karaesmen ve eşinin üç cocuğu ve de dört torunları bulunmaktadır.  Halen, 
eğitim yaşamıyla aktif bağlantısını azaltmış olmakla birlikte, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde kısmi za-
manlı ders vermeye devam etmektedir. 

Ali Kaya Köymen

1933 yılında Mersin -Anamur’da doğdu. 1959 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1961-1963 yıllarında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1963-1969 yıllarında Devlet Su İşlerinde mü-
hendis ve başmühendis olarak çalıştı. 1969-1977 yılların-
da ortağı olduğu firmasında projeler sorumlusu olarak 
görev yaptı. 1977-1997 yıllarında ortağı olduğu firma-
sında genel müdürlük yaptı. 1997-2010 yıllarında ortağı 
olduğu şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Nuri Yücel Mutlu

1937 yılında İstanbul’da doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Balıkesir havaalanı tevsii inşaatı müteahhitli-
ğinde arazi mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra Bayındırlık Bakanlığı Sivas ve Kay-
seri havaalanları inşatları kontrol amirliklerinde kontrol 
mühendisi ve kontrol amiri, Hava Meydanları ve Akarya-
kıt Tesisleri İnşaat Reisleri ve Demiryolları, Limanlar ve 
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nde meydan 

proje fen heyeti müdürü, meydan daire başkanı, genel müdür yardımcısı görev-
lerinde bulundu. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü’nde proje müdürü, 
1978-1980 yılları arasında İşletmeler Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 1980’de 
Başbakanlık müşavirliği ve 1985-1986’da Bayındırlık Bakanlığı yüksek fen kurulu 
üyeli görevlerini yaptı. 1986 yılında emekli oldu. Emeklilik öncesi ve sonrasında 
özel sektörde çeşitli müteahhitlik ve proje müşavirlik firmalarında müşavir, proje 
müdürü, koordinatör ve genel müdür olarak çalıştı. Bugüne kadar yayınlanmış 
hemen hepsi tarihi konularda araştırma mahiyetinde olmak üzere 21 kitap yazdı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Özkan Olcay

1934 yılında Samsun’da doğdu. 1959 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden yüksek inşaat mü-
hendisi olarak mezun oldu. 1959 yılında özel bir büroda 
statiker olarak çalıştı. 1960-1961 yıllarında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1961-1963 yıllarında arazi mühendis-
liği yaptı.  1963-1977 yıllarında özel bir şirkette şantiye 
şefi göreviyle subay lojmanları, Antalya Düden Ovası su-
laması ana kanalları inşaatı, Bolu Ovası Sol Sahil Sula-
ması, Aşağı Seyhan Ovası, Çavdar Hisar Sulaması İnşaatı, 

Orhangazi Keramet Sulaması İnşaatı, Bursa-Yenişehir Pompaj Sulaması İnşaatla-
rı, Düzce Ovası Sağ ve Sol Sahil Sulamaları İnşaatlarını yaptı. Halen aynı şirkette 
yönetim kurulu başkanlığı yapmakta olup inşaat, proje geliştirme ve enerji ko-
nularında faaliyette olan grup yurt içi ve yurt dışı çalışmaları ile 3 kıtada ve 17 
ülkede aktif vaziyettedir. 1982-1986 yıllarında Galatasaray tesislerinde sorumlu 
asbaşkanı, 1986-1988 yıllarında Galatasaray Spor Kulübü Asbaşkanı, 2002-2004 
yıllarında, Yönetim Kurulu Üyesi. (Stad İnşaatından Sorumlu), 2013-2014 yılla-
rında Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı, 1980-1993 yıllarında GS Eğitim Vakfı 
Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.  1989-1991 yıllarında Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1991-1997 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu 
Asbaşkanı, 1997 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Turhan Yılmaz Öğüt

1935 yılında Tekirdağ-Saray’da doğdu. 1959 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kara-
yolları Samsun Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Daha sonra 
özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı ve kendi adı ile 
çeşitli resmi ve özel inşaat işleri yaptı. 1990 yılında yayı-
nevi kurdu. 

Erdoğan Özbal

1936 yılında Muğla-Dalyan’da doğdu. 1959 yılında İTÜ 
Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1961-1963 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1959-2001 yılları arasında çeşitli özel firmalar-
da şantiye şefi, şirket müdürü, inşaat müdürü, murahhas 
aza, müdür, otoyol kontrol mühendisi ve proje müdürü 
olarak çalıştı. Çeşitli yol, baraj, fabrika, otoyol, toplu ko-
nut, havaalanı gibi inşaat işlerini tamamladı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Özcan Özden

1936 yılında Çanakkale’de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşa-
at Mühendisliği Betonarme alanından mezun oldu. 1960-
1961 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1961-2002 
yıllarında çeşitli özel bir firmalarda şantiye şefliği, genel 
müdür vekilliği, proje müdürlüğü, başmühendislik, genel 
müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002-2012 
yıllarında Türk Eğitim Vakfı’nda inşaat müdürü olarak 
görev yaptı. Konut, hastane, fabrika, tesis, yüzme havuzu 
sosyal tesis ve okullar yaptı. Evlidir.

Ahmet Öztürk

1938 yılında Kayseri-Talas’ta doğdu. 1959 yılında İTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1961 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1961-1963 yılları arasında 
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nde fen heyeti müdürü olarak 
çalıştı. 1963-1981 yılları arasında özel sektörde taahhüt 
ve danışmanlık yaptı. 1981-1995 yılları arasında DSİ 12. 
Bölge’de başmühendis ve bölge müdür yardımcısı olarak 
çalıştıktan sonra aynı kurumdan emekli oldu. 2018-2019 
yılları arasında özel sektörde danışmanlık yaptı. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.

Meslekte 60 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1959-2019)



184

Muharrem Sargın

1936 yılında Ankara-Şereflikoçhisar’da doğdu. 1959 yı-
lında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden yüksek inşaat 
mühendisi olarak mezun oldu. 1964 yılında DİC diploma-
sını (İmperial College UK) aldı. 1968 yılında doktor, 1968 
yılında Fost Doct unvanlarını aldı.  1959-1960 yıllarında 
Eti Bank İnşaat Müdürlüğü’nde proje mühendisliği yaptı. 
1960-1962 yıllarında MKE Barut Fb.İnşaatı ve Tuzla Pi-
yade Okulu İnşaatında şantiye şefliği ve askerlik hizmeti-
ni yaptı. 1969-1975 yıllarında İmar İsk.Yapı Malz. Araş-

tırma ve Lab.D.Bşk.’nda Daire Başkanlığı ve ODTÜ Öğr.Gör. (P.T.) olarak çalıştı. 
1975-1977 yıllarında serbest ve özel sektörde genel müdür ve mühendislik yaptı. 
1977 yılından bu yana kurucusu olduğu şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak mesleğini sürdürmektedir. Çoğu yurt dışında yayınlanmış bir kitap ile 30 ka-
dar teknik yayınları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Süleyman Savcı

1935 yılında Antalya’da doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden yüksek inşaat mühendisi ola-
rak mezun oldu. 1959-1960 yıllarında DSİ Antalya 13. 
Bölge Müdürlüğü’nde kontrol yüksek mühendisi olarak 
çalıştı. 1960-1961 yıllarında Ankara K.K.K. İnşaat Emlak 
Daire Başkanlığında askerlik hizmetini tamamladı. 1961-
1975 yılları arasında Antalya ve civar illerde müteahhit-
lik, kontrol mühendisliği, kesin hesap proje ve şantiye 
şefliği işlerinde serbest meslek sahibi olarak çalıştı. 1975-

1977 yılları arasında Antalya İl Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği 
yaptı. 1978-1982 yılları arasında Antalya Yapı İşleri 17. Bölge Müdürlüğü’nde ya-
pım başmühendisi ve bölge müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1982 yılında emekli 
olduktan sonra 1995 yılına kadar Antalya ilinde kontrol mühendisliği, proje ve 
kesin hesap işlerinde serbest olarak çalıştı. 1995 yılında mesleki faaliyetini son-
landırdı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ayhan Seval

1935 yılında Bolu’da doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1961-1962 yıllarında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1959-1960 yılları arasında 
Bolu Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. 1962-
2005 yıllarında serbest mühendislik inşaat ticaret ve ta-
ahhüt işleri yaptı, yönetici ve işveren olarak görev yaptı. 
2005 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Fahri Sümer

1934 yılında Adana’da doğdu. 1959 yılında Robert Koleji 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1961 yılın-
da master eğitimini tamamladı. 1970-1971 yılları arasın-
da askerlik hizmetini tamamladı. Karayolları bünyesin-
de stajyer ve mühendis olarak çalıştı. 1961-1980 yılları 
arasında yurt içi ve yurt dışında mühendis, grup lideri 
ve başmühendis olarak çalıştı. 1980-2011 yılları arasında 
sahibi olduğu şirketinde mesleğini sürdürdü. 2001-2011 
yılları arasında ithalat ve ihracat firmasında çalıştı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Ali Turgut

1932 yılında Kastamonu-Kornapa’da doğdu. 1959 yılın-
da İTÜ Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1959 yılında Karayolları bünyesinde kontrol 
mühendisliği yaptı. 1960-1962 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1963-1974 yıllarında Kastamonu 
Bayındırlık Müdürlüğü’nde il yolları şefi ve proje şefi ola-
rak çalıştı, aynı kurumda son iki yıl bayındırlık müdürlüğü 
yaptı. 1980 yılında Kastamonu 18. Bölge Müdürlüğü’nde 
yapım şefi olarak görev yaptı. Ayrıca 1989-2010 yılları 

arasında proje çizimi yaptı. 1989 yılında emekli oldu. 2010 yılından bu yana yapı 
denetim şirketlerinde kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Fikret Tüzel

1936 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1959 yılında İstan-
bul Robert Koleji (Boğaziçi Üniversitesi) İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun 
oldu. 1961 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1962 yı-
lında İzmit Mobil Yarımca tesislerinde işletme mühendisi 
olarak bir yıl çalıştı. 1963-2019 yılları arasında kendi şir-
ketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 1963-2017 yılla-
rında İstanbul’un muhtelif ilçelerinde konut ve işyerleri-
nin sahibi, şantiye mühendisi, müteahhit ve kalfa olarak 

bizzat inşaat mahallinde bulunarak inşa etti, kiralama ve satmalarla neticelen-
dirdi. 1963-2008 yılları arasında apartman, dükkan, sosyal konut dairesi, daire, 
2 kat otopark, sinema kompleksi, 5 yıl sinema işletmeciliği, villa yenilenmesi, 11 
katlı 44 işyeri plaza, 17 adet forlex villa, yazlık, apart otel, 20 iş yeri, kapalı oto-
park TZL Komplexi gibi işleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Üstün Üründül

1934 yılında Tekirdağ-Çorlu’da doğdu. 1959 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1963-1965 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1959-1972 yılları arasında çeşitli özel firma-
larda şantiye mühendisliği ve kontrol mühendisliği yaptı. 
1973 yılından bu yana ortağı olduğu şirketinde mesleğini 
sürdürmektedir. 1977 yılından bu yana özel bir firmada 
yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Ergün Yılmaz

1936 yılında Koyulhisar’da doğdu. 1959 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1955-1966 yılları 
arasında özel bir firmada yüksek inşaat mühendisi ola-
rak çeşitli yol, hava alanı, stadyum kapalı ve açık tribün 
inşaatı ve sahil sulaması gibi inşaat işlerini tamamladı. 
1966-1995 yılları arasında resmi ve özel inşaat taahhüt-
leri yaparak çeşitli okul, belediye binası, düğün salonu, 
hastane, pansiyon, yatakhane, eğitim enstitüsü bahçe 
yolları ve aydınlatmaları, ısı merkezi ve binalara bağlan-

tısı, lokal inşaatı, telefon santral binası, sosyal tesis, yazlık villa, idari bina, otel 
ve muhtelif apartman inşaat gibi işleri tamamladı. 1996-2017 yılları arasında 
sahibi olduğu şirketinde şirket müdürü olarak altyapı ve çevre düzenlemesi, çatı 
işleri, idari bina inşaatı, onlarca sundurma, atölyeler, sosyal tesis, saha betonla-
maları, ofisler, otopark gibi inşaat işlerini tamamladı. 

Nurettin Yılmaztürk

1959 yılında Giresun-Bulancak’ta doğdu. 1959 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1961 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Mezuniyetinin ardından İller Bankasında çalıştı, 1986 
yılında aynı kurumdan genel müdür yardımcısı olarak 
emekli oldu. Emekliliğinden sonra kendi firmasını kura-
rak Ankara’da bir müddet daha mesleğini yapmayı sür-
dürdü. 2006 yılına kadar kesintisiz çalıştı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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İsmail Vefa Yönt

1937 yılında İzmir-Bayındır’da doğdu. 1959 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Okulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1960 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1961-1964 yılları arasında kendi 
statik bürosunda proje ve tatbikat yaptı. 1963-1965 yıl-
ları arasında çeşitli özel firmalarda şantiye şefliği yaptı. 
1965-1991 yılları arasında kendi adına müteahhitlik bü-
rosunda içme suları inşaatını tamamladı. 1980-2002 yıl-
ları arasında özel şirketler bünyesinde içme suyu ve toplu 

konut koordinatörü olarak çalıştı. 2003 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Süleyman Yüksel

1933 yılında Burdur-Çavdır’da doğdu. 1959 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1961 yı-
lında askerlik hizmetini tamamladı. 1959 yılında İstan-
bul Tekel İnşaat Müdürlüğü’nde keşif ve ihale işleri yaptı. 
1960 yılında Ankara S. Sigortalar İnşaat Müdürlüğü pro-
je bürosunda tetkik ve kontrol işlerini yaptı. 1962-1963 
yılları arasında Ankara İmar-İskan Bakanlığı bünyesinde 
görev yaptı. 1963-1973 yılları arasında DSİ Ankara Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, planlama mühendisi, 

başmühendis olarak çalıştı. 1973-1980 yılları arasında çeşitli özel inşaat firma-
larında taşkın derelerin proje yapımı, sulama inşaatı ve demiryolu inşaatlarında 
şantiye şefliği yaptı. 1980-1993 yılları arasında TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü’nde 
görev yaptıktan sonra emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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