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Sunuş

Merhaba,

Odamız iki yıldır anlamlı ve değerli bir iş yapıyor. Meslekte 40 yılını dolduran mes-
lektaşlarımızın özgeçmişlerini kitap formatında yayına hazırlıyor. Daha önceki 
yıllarda “İnşaat Mühendisliği Mesleği Hizmetinde 40 Yıl” albümü dergi sayfaları-
na sıkıştırılıyordu; korunması, saklanması, gelecek kuşaklara aktarılması teknik 
açından mümkün olmuyordu. Albümün kitap formatında, ansiklopedik ciltle ha-
zırlanması ilk kez 2012 yılında 40 yılını dolduran meslektaşlarımız için denendi; 
albümle ilgili tepkiler doğru bir iş yapıldığını gösterdi. “40 Yıllıklar Albümü” adeta 
bir başucu kitabı gibi kütüphanelerin başköşesindeki yerini aldı.

Farkındayız; albümü değerli kılan teknik özellikler değil, meslektaşlarımızın bü-
yük bir özveriyle tamamladıkları meslek hayatlarıdır. Odamızın yaptığı sadece bu 
değeri görünür kılmaktır.

İnşaat mühendisleri yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşamı kolaylaştırmakla so-
rumlu değildir, aynı zamanda tarihi görünür kılmaktadır; denebilir ki tarih ya-
pıcıları, tarih taşıyıcılarıdır inşaat mühendisleri. İlkel sayılabilecek ulaşım yapı-
larından, denizler aşan köprülere, en alt düzeyde barınma ihtiyacını karşılayan 
yapılardan, akıllı binalara uzanan inşaat mühendisliğinin insanlığın kat ettiği 
mesafede katkısı tartışılmazdır.

Bu mesafenin bir başka ifadesi, medeniyetlerin doğması ve geleceğe aktarılma-
sının sağlanmasıdır ki, inşaat mühendislerinin mesleklerini icra ederken aldığı 
hazzın dayanağı tam da bu noktada açığa çıkmaktadır. İnşaat mühendislerinin 
elinin değmediği, terinin akmadığı, emeğinin geçmediği, yaratıcılığının olmadığı 
bir eser yoktur.

40 yıllıklar albümünü hazırlarken dikkati çeken nokta, meslektaşlarımızın 
Edirne’den Kars’a, Antakya’dan Sinop’a pek çok esere imza atmış olmasıdır. İmza 
atılan projelerin toplamı karşımıza bir ülkenin nasıl imar edildiğini ve kimlerin 
elini taşın altına soktuğunu göstermektedir. İnşaat mühendislerinin emeğinin, 
mesaisinin, bilgi birikiminin izdüşümü binalar, köprüler, yollar olarak karşımız-
dadır.

İnşaat Mühendisleri Odası; hünerli ellerin, yaratıcı beyinlerin sahiplerine, mesle-
ğinde 40 yılı dolduran inşaat mühendislerine, kısa yaşam ve meslek öykülerinden 
oluşan bu kitapla teşekkür etmek istemektedir.

40 yıl onurla, mesleki etik ilkelere bağlı kalarak, bin bir türlü meşakkatin ara-
sında, mesleğini icra edenlere, toplum yararını el üstünde tutanlara ne kadar 
teşekkür etsek azdır; kifayetsiz kalacaktır; vefadan, dayanışmadan müteşekkil 
olacaktır. Çünkü inşaat mühendislerine asıl teşekkür etmesi gereken bu ülkedir. 
Bırakalım teşekkürü, bu ülkeye inşaat mühendisi olarak 40 yıl boyunca hizmet 
verenlerin çalışmak zorunda kalması bile başlı başına bir ayıp olarak toplumsal 
tarihteki yerini alacaktır. 

Siz meslekte 40 yılını dolduran meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz; 
sağ olun, var olun. Sizden öğrendik, öğrenmeye devam edeceğiz.  

Saygılarımızla.

İnşaat Mühendisleri Odası  
Yönetim Kurulu
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Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Mehmet Aba 

1948 yılında Antakya-Şenköy’de doğdu. 1973 yılında 
Adana İTİA Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1973-1986 yılları arasında kendi adına sulama projeleri 
ve taahhüt işleri yaptı. 1986-2005 yılları arasında ortağı 
olduğu şirkette gölet, sulama ve çeşitli ıslah inşaatları 
gerçekleştirdi. Halen taahhüt işleri yaparak mesleğini 
sürdürmektedir.

Osman Derman Abalı

1950 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye Kömür 
İşletmeleri Zonguldak ve Soma Ege Linyitleri Müessese 
Müdürlüğü’nde sırasıyla; şantiye mühendisi, başmühen-
dis ve inşaat şube müdürü olarak görev yaptı. Emekli-
liğinin ardından kısa bir süre yapı denetim firmasında 
çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hasan Abat

1950 yılında Karaman’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1973-1980 yılları arasında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü bün-
yesinde proje mühendisi, kontrol mühendisi, kontrol 
başmühendisi ve teknik müdür olarak çalıştı. 1980-1981 
yılları arasında ortağı olduğu şirketin baraj ve HES in-
şaatlarında şantiye şefi olarak görev yaptı. 1981-2006 
yılları arasında kendi şirketinde sulama ve taşkın tesis-
leri, kat karşılığı bina inşaatları, sosyal tesisler, yol ve 
köprüler inşa etti. 2006-2008 yılları arasında değişik iş-

lerde şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev yaptı. 2010-2011 yılları arasında 
Antalya’da HES inşaatında proje müdürü olarak çalıştı. Evlidir.
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Ferat Abidinoğlu

1951 yılında Giresun-Keşap’ta doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bir süre 
çalıştı. Ardından müteahhitlik firmasını kurarak resmi 
ve özel muhtelif inşaatların taahhütlüğünü yaptı. 1989 
yılında kendi şirketini kurdu ve taahhüt işlerini sürdür-
dü. Halen Bodrum ve İstanbul merkezli faaliyetlerine de-
vam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Serol Acar

1949 yılında Mersin-Silifke’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974 yılında Süt Endüstri Kurumu’nda mes-
leğe başladı. 1974 yılında kamu görevinden ayrılarak çe-
şitli firmalarda şantiye şefi olarak çalıştı. 1976 yılında 
kendi firmasını kurarak serbest çalışmaya başladı. Halen 
çeşitli sanayi yapıları inşa ederek ve yapsat işleriyle mes-
leğini sürdürmektedir.

Şahabettin Açıcı

1949 yılında Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. 1973 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Yükseliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İmar 
ve İskân Bakanlığı’nda çalıştı. Yapım dairesi başkan yar-
dımcısıyken kamu görevinden ayrıldı. Ardından bir süre 
müteahhitlik yaptı. Türkiye Kızılay Derneği Fen İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. Bir dönem alışveriş mer-
kezi yapım işlerinde kontrol amirliği görevinde bulundu. 
Emekli ve iki çocuk babasıdır.
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Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Mustafa Açıkel

1946 yılında Karaman’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra 1973 yılında aynı üniversite-
de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1971-1973 yılla-
rı arasında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Müessese 
Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 1974-1977 yılları arasın-
da çeşitli özel firmalarda arazi ve kesin hesap mühen-
disliği ile imalat ve montaj işleri, CPM iş programlama-
sı yaptı. 1977-1979 yılları arasında serbest müteahhit 
olarak mesleğini sürdürdü. 1979-1983 yılları arasında 

özel bir şirketin baraj inşaatlarında görev aldı. 1984-1986 yılları arasında DSİ 6. 
Bölge Müdürlüğü baraj inşaatında kontrol amir yardımcısı olarak çalıştı. 1987-
1994 yılları arasında özel firmalar tarafından yapılan baraj inşaatlarında yapım 
ve hakediş kontrollüğü yaptı, kesin hesap ve mukavele tatbikat başmühendisi 
olarak çalıştı. Emelidir. Halen müteahhitlik yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Necdet Adan

1946 yılında Mersin’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1973-1986 yılları arasında ağırlıkla Manisa ve il-
çelerinde proje hazırladı, resmi ve özel taahhüt işleri 
yaptı. 1986-2006 yılları arasında yapsat işleriyle uğraştı 
ve şantiye mühendisi olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

İlhan Adiloğlu

1951 yılında Artvin-Ardanuç’ta doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühen-
disi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli 
firmalarda şantiye şefi, proje müdürü ve genel müdür 
yardımcısı olarak çalıştı. Birçok karayolu, baraj, sulama, 
hidroelektrik santrali projesini yönetti. 1997 yılında or-
tağı olduğu firmada yurt içi ve dışında pek çok taahhüt 
işi gerçekleştirdi. Halen kendi firmasında taahhüt, proje 
işleri yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Greguar Akan

1947 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversite-
si İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde okuduktan 
sonra 1973 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 
bir dönem statikerlik ve şantiye mühendisliği görevini 
yürüttü, kendi şirketinde taahhüt işleri yaptı. Aynı za-
manda özel bir kuruluşta yönetici olarak çalıştı. Halen 
danışmanlık faaliyetleri ile mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Akar

1950 yılında Afyon-Sandıklı’da doğdu. 1973 yılında Ege 
Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu inşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra 1975 yılında mühendislik bürosu açtı. Ar-
dından Manisa, Artvin ve Muğla’da Bayındırlık Bakanlığı 
bünyesinde mesleğini sürdürdü. 1995 yılında mühendis-
lik inşaat bürosu açtı. Emeklidir. Evli ve üç çocuk baba-
sıdır.

A. Necati Akçal

1948 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1980 yılları arasında resmi ve özel 
taahhüt işleri yaptı. 1982-1994 yılları arasında Harran 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu’nda 
ders verdi. 2001-2008 yılları arasında İMO Şanlıur-
fa Temsilciliği’nde mesleki denetim görevinde bulundu. 
2006-2008 yılları arası ise yine aynı temsilcilikte temsilci 
yardımcılığı görevini sürdürdü. 1980 yılından bu yana 

statik-betonarme projeciliği yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ünal Akçalı

1943 yılında Burdur’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye Şeker Fabrikala-
rı ve Hacettepe Üniversitesi bünyesinde çalıştı. 1975 yı-
lında Kars Çimento Fabrikası’nda kontrol şefliği yaptı. 
Türkiye Çimento Sanayi Genel Müdürlüğü İnşaat Daire 
Başkanlığı’nda şantiyeler başmühendisi, 1979-1994 yıl-
ları arasında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu inşaatında kontrol mühendisi olarak görev aldı. 
Mesleki alanda yayımlanmış kitapları ve inşaat terimleri 
sözlüğü bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Akdoğan

1950 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından özel sektörde projeci ve şantiyeci olarak çalıştı. 
1977-1983 yılları arasında Tariş’te görev aldı. Ardından 
Ege kooperatif projesinde şantiye grup müdürü olarak 
görev yaptı. 1989 -1994 yılları arasında serbest müte-
ahhit olarak görevini sürdürdü. 1994 yılında İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin projelerinde koordinatör ve genel 
müdür olarak görev aldı. 1999-2004 yılları arasında An-
kara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genel müdür ola-

rak çalıştı. 2004 -2008 yılları arasında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreterliği’ne atandı. Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda müşavir 
olarak görev aldı. Emeklidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Barhan Aker

1947 yılında Bartın’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Malatya Küçük Sana-
yi Sitesi inşaatında şantiye şefi olarak çalıştı. 1975 yı-
lında Devlet Demir Yolları’nda göreve başladı. Askerlik 
hizmetinden sonra özel bir inşaat şantiyesinde çalıştı. 
1977-1981 yılları arasında DSİ’nin çeşitli bölge müdür-
lüklerinde görev yaptı. DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nün 
kapatılmasının ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’ne geçiş yaparak emekli oldu.
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Turgut Akin

1947 yılında Kayseri-Sarıoğlan’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1978 yılları arasında 
Van YSE Bölge Müdürlüğü bünyesinde köprüler şefi ola-
rak çalıştı. 1979 yılında İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nda 
görev aldı. 1980’de Etüt Proje Daire Başkanlığı’nda işe 
başladı, 2011 yıllında emekli oldu. 

Hasan Akkoç

1945 yılında Denizli-Serinhisar’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1975 yılında serbest inşaat 
mühendisi olarak çalıştı. 2002 yılına kadar proje mühen-
disi ve müteahhit olarak mesleğini sürdürdü. 2003-2008 
yılları arasında bir yapı denetim şirketinde çalıştı. 2009 
yılından bugüne kadar bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Muhammet Aksakaloğlu 

1951 yılında Artvin’de doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli inşaat firmalarında 
şantiye şefi ve şirket müdürü olarak görev aldı.2001-
2004 yılları arasında müteahhitlik yaptı. 2004-2006 yıl-
ları arasında İzmir DSİ bünyesinde restorasyon işlerinde 
çalıştı. 2007-2009 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında 
proje müdürlüğü yaptı. Halen özel bir firmada teknik da-
nışman olarak mesleğini sürdürmektedir. 
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Ahmet Aksoy

1946 yılında Karabük’te doğdu. 1973 yılında Elazığ Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1973-1976 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü bün-
yesinde mühendis, kontrol şefi ve sosyal konut inşaatları 
müteahhitliğini yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra kamudaki görevinden istifa ederek serbest mühen-
dis ve müteahhit olarak çalıştı. 1984 yılında aile şirketi 
kurarak çok sayıda plan, proje ve yapsat türü inşaatlar 
yaptı. Halen kendi aile şirketinde mühendis ve müteah-
hit olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk ba-
basıdır. 

İsmail Hakkı Aksoy

1952 yılında Eskişehir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından yurt dışında bir inşaat firma-
sında çalıştı. 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geoteknik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1976 yılında aynı üniversitede Zemin Mekaniği ve Temel 
İnşaatı Kürsüsü’nde araştırma görevlisi oldu. 1982 yılın-
da doktorasını tamamlayıp geoteknik alanında yardım-
cı doçent ve 1988 yılında doçent oldu. Halen İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Şaban Aksoy

1950 yılında Kayseri-Melikgazi’de doğdu. 1973 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Zafer Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kendi 
bürosunu açtı. 1997-2000 yılları arasında İMO Kırşehir 
Temsilcisi olarak görev aldı. 2012 yılında serbest mühen-
dis olarak çalıştı ve müteahhitlik yaptı. 2013 yılından 
sonra Ankara’da meslek hayatını sürdürdü. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 
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Veli Aksoy

1950 yılında İzmir-Menemen’de doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Menemen Belediyesi Fen 
İşleri Müdürü olarak görev aldı. Ardından mimarlık ve 
mühendislik bürosu açtı. 1977-1980 yılları arasında Çiğ-
li Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 1980-1994 
yılları arasında çeşitli il ve ilçelerde inşaat mühendisi 
olarak çalıştı. 1984-1987 yılları arasında İzmir İl Genel 
Meclis üyeliği yaptı. 1987-1999 yılları arasında üç dö-
nem İzmir milletvekili olarak görev yaptı. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

Osman Akşan

1948 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl özel bir inşaat fir-
masında çalıştı. 1973-1994 yılları arasında Karayolları 
Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çeşit-
li illerde sırasıyla; şantiye şefi, şube şefi ve asfalt ara-
zi mühendisi, grup şefi, başmühendis olarak görev aldı. 
1994 yılında Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü’nde teknik 
şef olarak çalıştı. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nde 

kamulaştırma başmühendisliği yaptı. 2006 yılında Karayolları 16. ve 10. Bölge 
Müdürlüklerinde bölge müdür yardımcısı görevinde bulundu. Emeklidir. Halen 
uluslararası bir müşavirlik firmasında mesleğini sürdürmektedir.

Osman Seher Akşehir

1949 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974 yılında kurduğu şirketinde değişik 
amaçlı çok sayıda bina inşaatı yaptı. Hâlâ aynı şirkette 
mesleğini sürdürmektedir. 
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İrfan Aktaş

1945 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974 yılında kurmuş olduğu inşaat firma-
sında kamu işlerinin müteahhitliğini üstlendi. Bayındır-
lık ve Köy Hizmetleri’nde çeşitli altyapı ve üst yapı proje-
lerini tamamladı. Halen müteahhitlik yaparak mesleğini 
sürdürmektedir. Evlidir.

Münir Aktaş

1948 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında Afyon Toprak ve 
İskan Müdürlüğü’nde çalıştı. Aynı yıl Kütahya’da çeşitli 
konut, bina, altyapı gibi inşaatlarda kontrol mühendisi 
olarak görev aldı. 1976 yılında Samsun Toprak ve İskân 
Müdürlüğü’nde çeşitli altyapı ve sosyal tesis inşaatların-
da kontrollük yaptı. 1977-1985 yılları arasında Toprak 
ve iskân Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; başmühendis, 

müdür yardımcısı ve müdür görevlerinde bulundu. Ayrıca konut ve altyapı, köy 
konağı gibi inşaatlarda kontrol şefi ve amiri olarak görev yaptı. 1986-1988 yılla-
rı arasında Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü’nde bölge tesisler şefi olarak görev 
yaptı. 1988 yılında Samsun Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nde sırasıyla; müdür da-
nışmanı, disiplin kurulu başkanı ve yol, köprü kontrollükleri görevinde bulundu. 
19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
Emekliliğinin ardından özel bir inşaat firmasında şantiye şefi olarak görev yaptı. 
Halen bilirkişi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Fehmi Fikri Akün 

1949 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında Karayolları 17. 
ve 13. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 1975-1977 yılları arasında yurt dışında çeşitli 
toplu konut, altyapı ve daire inşaatlarında şantiye şefi 
olarak görev yaptı. Ardından yurda dönerek konut, alt-
yapı ve çevre düzenlemelerinde alt yapı kısım şefi olarak 
çalıştı. 1981-1983 yılları arasında yurt dışında planlama 
mühendisi olarak görev yaptı. 1986-2004 yılları arasında 

çeşitli özel inşaat firmalarında yapım başmühendisi, sanat yapıları şantiye şefi, 
kontrol teşkilatı başkanı, şantiye müdürü, proje müdürü olarak çalıştı. 2004-
2013 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli inşaat işlerinde proje koordi-
natörü ve proje müdürü olarak görev yaptı. 
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Ahmet Hamdi Akyürek

1947 yılında Kayseri-Talas’ta doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduk-
tan sonra 1973-1985 yılları arasında Karayolları Kayseri 
6. Bölge Müdürlüğü bünyesinde şantiye şefi, bakım şefi 
ve yapım şefi olarak çalıştı. 1985-1988 yılları arasında 
Karayolları Samsun 7. Bölge Bölge’de müdür yardımcısı 
olarak görev aldı. 1988-1998 yılları arasında ise aynı ku-
rumun Kastamonu ve Van illerinde müdür yardımcılığı 
görevini üstlendi. 1998-2012 yılları arasında Karayolları 

Genel Müdürlüğü Bakım Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

İhsan Alakuş

1943 yılında Niğde-Bor’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Işık Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduk-
tan sonra kendi adına kurmuş olduğu inşaat firmasında 
çalışmaya başladı. 2001 yılında emekli oldu. Halen bir 
yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 

Mahmut Albayrak

1946 yılında Ordu’da doğdu. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra 1973 yılında İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuni-
yetinin ardından 1986 yılına kadar Makina Kimya En-
düstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nde inşaat mühendi-
si, kontrol mühendisi ve kesin hesap mühendisi olarak 
görev yaptı. 1986-1998 yılları arasında Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Kuvvet Merkezi’nde başmü-
hendis olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve üç çocuk babası-
dır.
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Ahmet Alioğlu

1950 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iki yıl 
Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü’nde çalıştıktan 
sonra serbest müteahhitlik işleri yaptı. Halen mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Alioğlu

1947 yılında Trabzon- Araklı’da doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetin ardından YSE Genel 
Müdürlüğü’nde köprü mühendisi olarak göreve başla-
dı. Aynı kurumda sırasıyla; şef, fen heyeti müdürü ve 
daire başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1981-1990 yıl-
ları arasında APK Daire Başkanlığı Plan Program ve 
Bütçe Şube si’nde müdür ve daire başkanı olarak görev 
yaptı. 1997-2001 yılları arasında Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı ve genel müdür 
olarak görev aldı. Emeklidir. Ayrıca Yol İş Sendikası’nda 

genel başkan fahri danışmanı olarak çalıştı. Çeşitli dergilerde mesleki ve güncel 
konularda makaleleri yayımlandı. Bir çocuk babasıdır.

Murat Alioğlu

1947 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. Yol Su Elektrik Genel 
Müdürlüğü’nde Gümüşhane, Hatay, Van ve Gaziantep’te 
il müdürlüğü görevinde bulundu. ODTÜ Gaziantep Kam-
püsü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapı İşleri Daire 
Başkanlığı’nda görev aldı. Bir dönem Başbakanlık’ta mü-
şavirlik olarak hizmet verdi. Emeklidir.
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Hüseyin Kaya Alkan

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1975-1996 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
inşaatlarda keşif, metraj, özel birim fiyat tespiti, ihale 
ve mukavele dosyası hazırlama işi üstlendi; kontrol mü-
hendisi, teknik hizmet şefi, kontrolör, kısım şefi, şantiye 
şefi, bölge müdür yardımcısı olarak görev aldı. 1996-
1998 yılları arasında Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde 
çalıştı. 1998-2011 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında 
eğitim, spor, sosyal tesis, iş ve alışveriş merkezi gibi in-

şaatlarda sırasıyla; şantiye müdürü, proje ve şantiye yöneticisi, proje müdürü 
ve şantiye şefi olarak çalıştı. Halen mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

İsmet Alpaslan

1944 yılında Giresun’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu Gece Bölümü’nden mezun oldu. Lisans 
eğitimi boyunca gündüzleri öğretmen olarak görev yaptı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1974- 1996 yıl-
ları arasında özel bir inşaat firmasında sırasıyla; şantiye 
mühendisi, şantiye şef yardımcısı ve kontrol amiri olarak 
çalıştı. Emekliliğinin ardından 2000 yılında müteahhit-
lik yapmaya başladı. Halen bir yapı denetim firmasında 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kamil Alper

1941 yılında Giresun-Tirebolu’da doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitenin 
hidrolik kürsüsünde asistan olarak çalıştı. Halen bir aile 
şirketinde şantiye şefi ve proje müdürü olarak mesleğini 
sürdürmektedir.
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Osman Alper

1947 yılında Muğla’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İzmir 
Aliağa Rafinerisi’nde proje kontrol mühendisi olarak 
göreve başladı. 1980-1986 yılları arasında planlama ve 
koordinasyon şefi olarak görevine devam etti. 1983 yılın-
da TÜPRAŞ bünyesinde aynı görevi sürdürdü. 1986-1990 
yılları arasında tank montaj başmühendisi, 1990-2005 
yılları arasında proje ve kontrol başmühendisi olarak gö-
rev yaptı. Emeklidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bora Altan

1951 yılında Gaziantep’te doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest mühendis 
ve müteahhit olarak çalıştı. Bir süre Lüleburgaz’da Be-
lediye Meclis Üyeliği, belediye başkan yardımcılığı, imar 
komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. Halen bir yapı denetim şirketinde çalış-
maktadır.

Lütfi Altan

1945 yılında Antakya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından İskenderun-Demir ve Çelik Fabrikası Yapım 
Ünitlerinde Emanet İnşaat Müdürlüğü ve Liman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1978-1979 yılları arasında İMO 
Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1990-1993 
yılları arasında İMO Antakya Şube Temsilciliği’nde gö-
rev aldı. Bir süre müteahhitlik yaptı, şantiye şefi olarak 
çalıştı. 1997 yılında sonra Hatay Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğü’nde çalıştı. 2008 yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim firma-
sında mesleğini sürdürmektedir. Bir çocuk babasıdır.
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Mustafa Altıneller

1950 yılında Edirne’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden inşa-
at yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından proje mühendisi olarak çalıştı. Halen 1990 yı-
lında kurduğu firmada proje tasarım hizmetleri yaparak 
mesleğini sürdürmektedir. İMO İstanbul Şubesi’nde yö-
netim kurulu üyesi, sekreter üye ve başkan olarak görev 
aldı. Halen İMO İstanbul Şubesi’nde meslek içi eğitim 
çalışmalarında görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

İhsan Mutlu Altınoğlu

1937 yılında Ankara-Polatlı’da doğdu. İstanbul Üniversi-
tesi’nde jeofizik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra 1973 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları Genel 
Müdürlüğü İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü’nün köprü in-
şaatlarında kontrol mühendisi olarak çalıştı. Ardından 
Bölge Trafik Etüt Proje Şefi olarak görev aldıktan sonra 
Demiryolları Limanlar Hava Meydanları Genel Müdürlü-
ğü bünyesinde yöneticilik yaptı. Emeklidir. 

Ahmet Altıntaş

1949 yılında Kayseri-Bünyan’da doğdu. 1973 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Yükseliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ba-
yındırlık Bakanlığı 7. Bölge’de kontrol mühendisi olarak 
göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan son-
ra kamudaki görevinden istifa ederek serbest çalışmaya 
başladı. Halen konut üreten özel bir şirkette yönetim ku-
rulu başkanlığı yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ruhan Altınyurtlu

1942 yılında İzmir- Bergama’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1974-1990 yılları arasında İzmir PTT Böl-
ge Başmüdürlüğü Yapı İşleri’nde başmühendis ve kont-
rol amiri olarak görev yaptı. 1990-1992 yılları arasında 
Şanlıurfa Bölge Başmüdürlüğü’nde çalıştı. Emekliliğinin 
ardından konut inşaatlarında kontrol mühendisliği ve 
şantiye şefliği yaptı. Ayrıca 1996 yılında özel bir şirkette 
şantiye şefi olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Fahrettin Altuğ

1947 yılında Isparta-Yalvaç’ta doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden in-
şaat mühendisi olarak mezun oldu. Teknisyen olarak gö-
reve başladığı Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde 1973 
yılında kontrol şefi olarak görev aldı. 1975-1992 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde sı-
rasıyla; teknik büro şefi, müdür yardımcısı ve müdür ola-
rak çalıştı. Ardından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon Dairesi’nde görev 
aldı. 1992 yılından sonra Çevre Bakanlığı Denizli İl Çevre 

Müdürü olarak mesleğini sürdürdü. Emekliliğinin ardından Denizli Deri Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde müdür olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abuzer Altun

1948 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra kendisine ait büro açtı. Kamu ihalelerine girdi, 
yapsat tarzı işleri yaptı. Emeklidir. İki çocuk babasıdır. 



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

20

Fahrettin Altun 

1949 yılında Sakarya’da doğdu. 1973 yılında Gazi Üni-
versitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-2003 yılla-
rı arasında DSİ bünyesinde çalıştı. Emekliliğinin ardın-
dan çeşitli inşaat firmalarında mühendis, kontrol amiri, 
şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev aldı. Evlidir. 

Gökten Anıl

1944 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yük-
sek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından müteahhitlik yaptı. 1979-1987 
yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Plan Daire 
Başkanlığı’nda başmühendis olarak çalıştı. 1988-1990 
yılları arasında özel bir firmanın üstlendiği içme suyu 
projesinde şantiye şefi olarak görev yaptı. 1990-2009 
yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü İnşaat Daire 
Başkanlığı’na bağlı olarak çeşitli illerde sırasıyla; kontrol 

şefi ve kontrol şef yardımcısı olarak çalıştı. 2009 yılında Antalya Atatürk Devlet 
Hastanesi’nin teknik servis bölümünden emekli oldu. Halen bir yapı denetim fir-
masında mesleğini sürdürmektedir.

Tayfun Ankaralı

1948 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Erzurum Atatürk Üniver-
sitesi Teknik İşler Müdürlüğü’nde başmühendis olarak 
çalıştı. 1974 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Er-
zurum 12. Bölge Müdürlüğü’nde sırasıyla; kontrol mü-
hendisi, kontrol şefi ve kontrol amiri olarak görev yaptı. 
1977 yılında Bakanlığın Samsun 8. Bölge Müdürlüğü’nde 
proje ve kontrol mühendisi olarak görev aldı. Bayındırlık 
ve İskan İl Müdürlükleri bünyesinde inşaat mühendisi, 

proje şube müdürü, müdür yardımcısı ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
Emeklidir.
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Sayim Apaydın

1947 yılında Giresun’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yük-
sek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından özel sektörde proje mühendisi 
olarak çalıştı. Emeklidir. Halen bir yapı denetim firma-
sında mesleğini sürdürmektedir.

Mahmut Arat

1944 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından YSE Müdürlüğü’nde içme 
suları yapım mühendisi olarak göreve başladı. 1975-
2006 yılları arasında Sivas YSE Müdürlüğü’nde sırasıyla; 
içme suları bakım şefi, YSE müdürü, içme suları yapım 
mühendisi, içme suları şube müdürü, köy hizmetleri böl-
ge müdür yardımcısı ve Sivas Özel İdare’de çalıştı. Emek-
lidir. Halen özel bir yapı denetim firmasında mesleğini 
sürdürmektedir.

M. Erdoğan Arısal

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1974 yılında İzmit Belediye Fen İşleri Müdür-
lüğü’nde göreve başladı. Ardından İzmit Büyükşehir 
Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Sular İşletmesi Kanali-
zasyon ve Arıtım Daire Başkanlığına atandı. Planlama 
Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda görev yaptıktan 
sonra emekli oldu. Emekliliğinin ardından bir süre ser-
best çalışarak mesleğini sürdürdü. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır.
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Adem Arslan

1945 yılında Burdur-Yeşilova’da doğdu. 1973 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından; İstanbul Yapı İşle-
ri 1. Bölge Müdürlüğü, Kırklareli Bayındırlık Müdürlüğü, 
Bursa Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Bayın-
dırlık Müdürlüğü’nde kontrolör, kesin hesap şefi, statik 
büro şefi ve kontrol şefi olarak çalıştı. Emekliliğinin ar-
dından serbest inşaat mühendisi olarak güçlendirme ça-
lışmaları yaptı. 2001 yılında kurucusu ve ortağı olduğu 
yapı denetim şirketinde görev yaptı. Halen bir yapı dene-
tim firmasında mesleğini sürdürmektedir.

Bayram Arslan

1946 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükse-
liş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sü-
merbank Genel Müdürlüğü ile Kooperatifler Destekleme 
Genel Müdürlüğü’nde şantiye şefi ve proje mühendisi 
olarak çalıştı. Bir süre müteahhitlik yaptı. Çeşitli firma-
larda çok sayıda toplu konut inşaatlarında görev aldı. 
Halen serbest inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. 

Tevfik Yücel Arslanoğlu

1948 yılında Ankara-Ayaş’ta doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden me-
zun oldu. 1968-1977 yılları arasında Bayındırlık Bakan-
lığı’nda görev yaptı. Ardından Türkiye Çimento ve Toprak 
Sanayi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda 
çeşitli kadro ve kademelerde çalıştı. Emeklidir. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.
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Erdal Arslantekin

1949 yılında Yozgat-Boğazlıyan’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
sektörde ağırlıkla tesis ve site inşaatlarında şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1993-2002 yılları arasında yol, tretuvar, 
konut ve eğitim binaları gibi projelerde şantiye şefi ve 
yetkili mühendis olarak çalıştı.

Nevzat Aşcıgil

1950 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-
1975 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve 
HES Dairesi’nde başmühendis olarak çalıştı. Aynı za-
manda Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde 
işletme master’ı yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra özel sektörde çeşitli baraj inşaatlarında şantiye 
şefi, proje müdürü ve koordinatör olarak çalıştı. 1990-
1992 yılları arasında bir özel firmada müdür olarak gö-
rev aldı. 1992-1997 yılları arasında ortağı olduğu firma-
da çeşitli inşaat işleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muharrem Aşkın

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada 
şantiye şefi olarak çalıştı. Daha sonraki yıllarda ise muh-
telif projelerde şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev 
aldı. Emeklidir.
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Ertuğrul Atak

1951 yılında Yozgat-Akdağmadeni’nde doğdu. 1973 yı-
lında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Yükseliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında aynı üniversi-
tenin betonarme kürsüsünde araştırma görevlisi oldu. 
1977 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu 
Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı. 1980-2000 yılları arasında 
İller Bankası 17. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat başmühen-
disi olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Halen bir 
yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir.

Fikri Atak

1949 yılında Ankara-Polatlı’da doğdu. 1973 yılında An-
kara DMMA Zafer Mühendislik Yüksek Okulu’ndan me-
zun oldu. 1973-2003 yılları arasında Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde saha mühendisi, uygulama yöneticisi, 
bölge müdür yardımcısı, bölge müdürü ve genel müdür 
yardımcısı olarak çalıştı. Emekliliğinin ardından özel bir 
firmada yol ve kavşak yapım işlerinde koordinatör mü-
hendis olarak görev yaptı. Halen özel bir firmada genel 
koordinatör olarak mesleğini sürdürmektedir.

Bekir Gürol Ataman

1950 yılında Yozgat’ta doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1976 yılında aynı üniversitede yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından TEK’te 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. Ardından Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde zemin mekaniği mühendisi ola-
rak görev yaptı. 1977-1983 yılları arasında çeşitli özel 
firmalarda ve PETKİM Aliağa tesislerinde sırasıyla; proje 
mühendisi ve alt yapı proje mühendisi olarak çalıştı. Ar-
dından tekrar Karayolları Genel Müdürlüğü’nde zemin 

mekaniği ve tüneller şube müdürü ve teknik araştırma dairesi başkanı olarak 
görev yaptıktan sonra emekli oldu. Emekliliğinin ardından 2000-2008 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda otoyol ve çevreyolu inşaatlarında köprü viyadük 
kontrol mühendisi ve kalite kontrol şefi olarak çalıştı. Halen özel bir firmanın 
tünel inşaatında projeci olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır.
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Halil Ateş

1946 yılında Balıkesir-Kepsut’ta doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ba-
lıkesir Fen İşleri’nde göreve başladı. 1977-2002 yılları 
arasında kendi bürosunu açarak statik proje üzerinde 
yoğunlaştı. Emeklidir. Halen kurucu ve ortağı olduğu şir-
kette proje ve uygulama denetçisi olarak mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kemal Ateş

1945 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1973 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1988 yılları arasında Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü’ne bağlı 12. Bölge Müdürlüğü’nde şan-
tiye mühendisi, şantiye şefi ve yol yapım başmühendisi 
olarak çalıştı. 1988-2003 yılları arasında ise sırasıyla; 
Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nde yol ya-
pım başmühendisi, Kastamonu Karayolları 15. Bölge 
Müdürlüğü’nde bölge müdür yardımcısı, İstanbul Kara-

yolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde bölge müdürü olarak görev yaptı. 2006 yılında 
emekli oldu. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Ruhi Ateş

1948 yılında Sivas-Gemerek’te doğdu. Müteahhitlik fir-
masında teknik eleman olarak çalışırken 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince ça-
lıştığı müteahhitlik firmasında şantiye şefi olarak çalış-
tı. Aynı firmada şantiye şefi olarak çalıştı. 1975 yılında 
serbest çalışmaya başladı. Çeşitli kamu kurumlarında 
kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz gibi alt yapı işlerinde 
çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nasuh Atıcı

1950 yılında Muğla-Milas’ta doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezun olduktan sonra aynı yıl İmar ve İskân 
Bakanlığı’nda inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1978 yılı-
na kadar Kütahya İl İmar Müdürlüğü’nde ve Gediz Dep-
rem İcra Heyeti’nde inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1978 
yılında Kütahya İl İmar Müdürü görevine getirildi. Bu 
görevi sırasında, Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek 
Yüksek Okulu’nda “Yapı Malzemeleri” dersi verdi. Ayrıca 
1980 yılında İl İmar Müdürü görevi yanında ikinci gö-

rev olarak Kütahya Belediye Başkanlığı’na 3 yıl vekâlet etti. 1984 yılında Kütah-
ya Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1989 yılında Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı bünyesinde Kütahya Bayındırlık İskân Müdürü olarak görev 
yaptı. 1992 yılında Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde görev aldı. Muğla 
Bayındırlık ve İskân Müdürü görevinden 1999 yılında kendi isteği ile ayrıldı. Ha-
len teknik ve idari konularda bilirkişilik yapmaktadır.

Ahmet Atıl

1951 yılında Muğla’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada 
konstrüktör ressam ve mühendis olarak görev yaptı. 
Askerlik hizmetinden sonra sırasıyla; ihale ve keşif mü-
hendisi, şantiye şefi, teknik büro muavini ve teknik büro 
müdürü olarak çalıştı. 1985-1999 yılları arasında sanayi 
yapıları, konut ve benzeri işlerde; inşaat müdürü, proje 
müdürü, teknik danışman ve hakediş şefi olarak çalıştı. 

2000-2012 yılları arasında yine özel firmalarda sırasıyla; genel müdür, şantiye 
şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında proje mü-
dürü olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Necdet Atış

1949 yılında Balıkesir-Bandırma’da doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli inşaat işle-
rinde proje, yapı ve kontrol mühendisi ve yapı müteah-
hitti olarak çalıştı. Bir dönem belediye başkan danışma-
nı olarak görev yaptı. Halen bir yapı denetim şirketinde 
statik proje denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.



27

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Çetin Atilla

1946 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Adana İk-
tisadi Ticari İdari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra 1989 yılına kadar çeşitli fabrika 
inşaatlarında çalıştı. 1977-1989 yılları arasında inşa-
at kontrol amiri, muvakkat inşaat mühendisi, proje ve 
planlama şefi, kontrol mühendisi, inşaat şefi ve müdür 
yardımcısı olarak görev yaptı. 1990-1992 yılları arasında 
çeşitli otoyol inşaatlarında ve Bayındırlık Bakanlığı Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ola-
rak çalıştı. 1992-2008 yılları arasında kalite kontrol şefi, 

şantiye sorumlu mühendisi, yol müdür muavini ve yol müdürlüğü ile yapı denet-
çisi görevlerinde bulundu. 2010 yılında özel bir firmada yapı denetçiliği yapmaya 
başladı halen bu görevini sürdürmektedir. Evlidir.

Ahmet Vural Atlı

1949 yılında Kastamonu’da doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından İller Bankası’nda başmühendis olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel firmalarda 
yurt içi ve yurt dışında genel müdür yardımcısı, inşaat 
müdürü ve şirket müdürü olarak görev yaptı. Halen or-
tağı olduğu şirkette mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Sami Atlı

1951 yılında Manisa-Turgutlu’da doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden me-
zun oldu. 1973-1980 yılları arasında, İller Bankası Genel 
Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 1980 yılında kamu göre-
vinden kendi isteğiyle ayrılarak özel sektörde şantiye şefi 
olarak görev yaptı. Ayrıca müteahhit olarak çalıştı. Ha-
len bina inşaatı ve projecilik yaparak mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Bedros Avedikyan

1947 yılında İstanbul-Ortaköy’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında 
çeşitli özel bürolarda çalıştı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra kendi mühendislik bürosunu açtı. 1978-
1983 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 
mühendis olarak görev yaptı. Ardından belediyeden ay-
rılarak serbest mühendis olarak çalıştı. 1989-2008 yılları 
arasında İstanbul’da çeşitli belediyelerde görev aldı. Ha-
len Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu 

Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Turgut Ayarcı

1942 yılında Rize-Pazar’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca YSE 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini yedek subay 
öğretmen olarak tamamladı. Mezuniyetinin ardından 
özel bir mühendislik bürosunda proje mühendisi olarak 
çalıştı. 2008 yılından bu yana bir yapı denetim şirketinde 
mesleğini sürdürmektedir.

Cemil Aydın

1945 yılında Gümüşhane-Torul’da doğdu. 1973 yılında 
Fachhochshule Für Technik’ten yüksek inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu. 1973-1996 yılları arasında yurt dı-
şında proje üretimi ve yapı denetimi yapan mühendislik 
bürolarında görev aldı. 1996-2004 yılları arasında yurt 
içinde proje müellifi olarak çalıştı. Halen bir yapı dene-
tim firmasında mesleğini sürdürmektedir.
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F. Aysun Acuner Aydın

1951 yılında Yozgat’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından TEK Ankara İnşaat 
Statik Bürosu’nda müdür olarak görev yaptı. Ardından 
özel bir firmada çalıştı. 1987-1991 yılları arasında çeşitli 
özel firmalarda çalıştı. Evli ve iki çocuk annesidir.

İlhan Aydın

1951 yılında Denizli’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1973-1979 yılları arasında İsdemir Demir Çelik fabrikası 
ile özel bir firmada şantiye şefi olarak görev yaptı. 1979-
2002 yılları arasında kamu ve özel kesim işlerini üstlendi. 
2002 -2013 yılları arasında projecilik yaptı. Evlidir.

Melih Tülin Aydın

1951 yılında Uşak-Eşme’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre projeci 
olarak mesleğini sürdürdü. 
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Muzaffer Aydın

1948 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nde yol 
yapım şantiye şefi ve yol yapım arazi mühendisi olarak 
çalıştı. 1975-1976 yılları arasında İller Bankası 6. Bölge 
Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak görev yaptı. Ar-
dından özel bir şirkette şantiye şefi olarak çalıştı. 1977-
1982 yılları arasında DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nde baş-
mühendis olarak görev aldı. 1982-1999 yılları arasında 

karayolları bünyesinde sırasıyla; etüt proje başmühendisi ve bölge müdür yar-
dımcısı olarak çalıştı. 1999-2010 yılları arasında çeşitli özel firmalarda başmü-
hendis olarak görev yaptı.

Nazım Aydın

1936 yılında Kastamonu- İnebolu’da doğdu. 1959 yılında 
inşaat teknikeri oldu. Çeşitli kamu kurumlarında inşaat 
teknikeri olarak görev yaptı. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nü bitirdi. Lisans eğitimi boyunca tekniker 
olarak çalıştığı Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde; kesin 
hesap, arazi tetkik şefi, şantiye kontrolörü ve müdür yar-
dımcısı olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından özel 
firma inşaatlarında şantiye şefi ve inşaat mühendisi ola-
rak çalıştı.

Osman Aydın

1944 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Selahittin Aydın

1947 yılında Ordu-Ulubey’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1977-
1988 yılları arasında Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayın-
dırlık ve İskân Müdürlüğü’nde görev yaptı. Emeklidir.

Şükrü Aydın

1945 yılında Kırklareli-Vize’de doğdu. 1965 yılında Bursa 
Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zuniyetin ardından bir süre öğretmenlik yaptı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra başladığı İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 1973 
yılına bitirdi. Mezuniyetinin ardından serbest mühendis 
olarak çalıştı. Halen mühendislik ve müteahhitlik yapa-
rak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Atilla Aydoğan

1944 yılında Erzurum-Hasankale’de doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükse-
liş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca İmar 
ve İskan Bakanlığı’nda çalıştı. Mezuniyetinin ardından 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde inşaat müdürü ola-
rak görev yaptı. Ayrıca Ziraat Bankası Eğitim Sitesi inşa-
atında kontrol amiri olarak çalıştı. 1975 yılında özel bir 
şirkette sosyal tesis ve sağlık tesisi inşaatlarında şantiye 
müdürü olarak görev yaptı. 1977 yılında kendi firmasını 

kurarak resmi ve özel taahhüt işleri yaptı. Ayrıca bir dönem yapsat işi ile uğraştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Maide Ersin Aydoğan

1950 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Ulaştırma Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi-
ni tamamladı. Meslek hayatı boyunca sırasıyla; Bayın-
dırlık Müdürlüğü, Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü, İstanbul 
Kooperatifler Bölge Müdürlüğü ve İETT Raylı Taşım Daire 
Başkanlığı ile İETT Yapı Bakım ve Onarım Daire Başkan-
lığında görev yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Metin Aydoğan

1951 yılında Van’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Aynı fakültenin “Tatbiki Mekanik” dalından inşaat yük-
sek mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan son-
ra bir süre proje mühendisi olarak çalıştı. 1974 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Betonarme 
ve Yüksek Mukavemet Kürsüsü’nde asistan olarak göre-
ve başladı. 1980 yılında doktor, 1983 yılında yardımcı 
doçent, 1987 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. 
Yaklaşık 10 yıl yapı anabilim dalı başkanlığı yaptı. Halen 

aynı fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görevini sürdürmektedir. Ya-
yımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sabri Aydoğan

1948 yılında Balıkesir-Marmara’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Asker-
lik hizmetini tamamladıktan sonra müteahhitlik yaptı. 
1994 ve 2009 yıllarında Saraylar Belediyesi Meclis Üyeliği 
ile 2009 Yerel Seçimlerinde İl Genel Meclisi Üyeliği’ne se-
çildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şaban Aygören

1946 yılında Balıkesir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Çanakkale Bayındırlık Müdürlüğü’nde inşaat 
kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 1980 yılında 
kamu görevinden ayrılarak kendi adına mühendislik ve 
müteahhitlik firması kurarak kamu inşaatları müteah-
hiti, şantiye şefi ve proje yapım mühendisi olarak çalış-
tı. 1992-1994 yılları arasında Ezine Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptı. Halen bir 

yapı denetim şirketinde denetçi inşaat mühendisi olarak mesleğini sürdürmekte-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Asım Aykurt

1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden yüksek 
lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı’nda çalıştı. Ardından YSE 1. Böl-
ge Müdürlüğü’nde görev aldı. 1975-1982 yılları arasın-
da 1. bölge köprüler şefi olarak görev yaptı. Betonarme, 
kompozit ve köprü ihalelerinde kesin kabullerini yerine 
getirdi. 1983-2002 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı bünyesinde bulundu. Emeklidir.

İsmail Sıtkı Aytaç

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1975 yılında Ege Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Daha sonra Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde 
doktorasını yaptı; doçent ve profesör unvanını aldı. 1992 
yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruculuğunu 
üstlendi. Ayrıca çeşitli akademik çalışmaları bulunmak-
tadır. Halen aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir ço-
cuk babasıdır.
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M. Sinan Aytaç

1943 yılında Eskişehir’de doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardın-
dan İstanbul Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü’nde kontrolör 
olarak çalıştı. 1974-1977 yılları arasında DSİ Eskişehir 
Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Ardından SSK’da kontrol 
mühendisi ve kurum müşahitliği görevlerinde bulundu. 
1978-1997 yılları arasında İller Bankası Bölge Müdür-
lükleri bünyesinde; bölge müdür muavini, başuzman, 
başmühendis ve bölge müdürü olarak çalıştı. 1997-2005 
yılları arasında ise İller Bankası Teftiş Kurulu Müfettişi 

olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Önder Ayvaz

1944 yılında Tekirdağ-Çorlu’da doğdu. Askerlik hizmetini 
öğretmen olarak tamamladı. Lisans eğitiminden önce öğ-
retmenlik yaptı. 1973 yılında İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezu-
niyetinin ardından İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde 
göreve başladı. 1994 yılında başmühendis olarak emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nuriddin Balatlı

1952 yılında Manisa’da doğdu. 1973 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından özel bir proje bürosunda beto-
narme ve statik hesap çalışmalarında bulundu. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra kendi proje bürosunu 
açarak konut ve çelik sanayi yapılarını projelendirdi, 
uygulamasını gerçekleştirdi. Bir dönem yapı denetim fir-
masında proje ve uygulama denetçisi olarak çalıştı. Ha-
len kendi firmasında mesleğini sürdürmektedir. 
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Faruk Balcı

1948 yılında Isparta-Yalvaç’ta doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1976-1978 yılları arasında Ankara İk-
tisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Yönetimi 
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1968-
1992 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 5. Bölge ve Bayındırlık 
İskân Müdürlükleri, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü İnşaat Şubelerinde sırasıyla; müdür yardım-

cısı, teknik uzman, yapım başmühendisi, inşaat kontrol başmühendisi, kontrol 
şefi, kontrol mühendisi, inşaat mühendisi olarak çalıştı.  1992-1999 yılları ara-
sında Ulaştırma Bakanlığı ve Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı. 
Emeklidir. Evlidir.

Tayyar Balkan 

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 
1975 yılında ise aynı üniversitenin yapı dalı alanında 
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1974-1975 yılları 
arasında özel bir inşaat firmasında çalıştı. 1975-1977 
yılları arasında DSİ bünyesinde proje mühendisi ve şan-
tiye koordinatörü olarak görev yaptı. 1977-1987 yılları 
arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli inşaat işlerinde 
proje mühendisi, kontrol ve inşaat uygulama takibi so-
rumlu mühendisi, teknik müdür, teknik koordinatör, pro-

je koordinatörü ve inşaat bölümü şefi olarak çalıştı. 1988-1989 yılları arasında 
özel bir firmanın şirket ortağı olarak atıksu arıtma, iş merkezi, alt yapı yol pro-
jeleri gibi işler gerçekleştirdi. 1989-2011 yılları arasında yurt içi ve yurtdışı in-
şaat firmalarında müdür, şirket vekili, otoyol ve köprü ihaleleri yöneticisi, proje 
müdür yardımcısı, dış kalite kontrol müdürü, teknik koordinatör, operasyonlar 
müdürü olarak görev yaptı. Halen özel bir firmada inşaat işleri koordinatörü 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Orhan Baltacı

1949 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1978 yılları arasında 
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü’nde sırasıyla 
şantiye şefi, yol yapım şefi ve köprüler şefi olarak ça-
lıştı. 1978-1982 yılları arasında serbest mühendislik 
ve müteahhitlik yaptı. Nato Doğu Grubu İnşaat Kont-
rol Müşavirliği’nde çalıştı. 1982’de Kars Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğü’nde inşaat kontrol mühendisi olarak 

görev yaptı. Aynı yerde kontrol şefliği, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcılı-
ğı görevlerini üstlendi. 1987-1995 yılları arasında Denizli Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nde inşaat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1996 tarihinden itibaren 
İstanbul Pendik Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 
kamu hizmetini tamamladı. Halen 2001 yılında kurmuş olduğu inşaat firmasın-
da yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.

Hasan Hüseyin Barlas

1943 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yük-
sek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından 1974-1981 yıllar arasında Dev-
let Demiryolları’nda kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1981 yılında kamu görevinden ayrılarak taahhüt işleri 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sait Barut

1947 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra özel bir firmada saha mühendisi 
ve şantiye şefi olarak konut, kanalizasyon, temiz su ve 
çevre düzenlemesi gibi işlerde çalıştı. Daha sonra çeşitli 
özel şirketlerde teknik satış temsilcisi, satış müdürü, böl-
ge müdürü ve genel müdür olarak görev yaptı. 1989 yı-
lında kendi firmasını kurdu. 2012 yılında bilirkişi olarak 
çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında yapı denetçi 

olarak görevini sürdürmektedir. Emeklidir.
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Faik Baş

1944 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları 3. Böl-
ge Müdürlüğü’nde asfalt şantiye şefi yardımcısı olarak 
çalıştı. 1976-1999 yılları arasında Trabzon Karayolları 
10. Bölge Müdürlüğü’nde sırasıyla; asfalt şantiye şefi, 
şube şefi ve asfalt arazi mühendisi görevlerinde bulun-
du. 1999 yılında Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden 
kendi isteğiyle emekli oldu. 1999- 2007 yılları arasında 

özel bir şirkette üst yapı kontrol mühendisi olarak çalıştı. Halen özel bir firmada 
kalite kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Adnan Başaran

1948 yılında Aydın-Bozdoğan’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir proje fir-
masında statiker olarak çalıştı. 1973 yılından bugüne 
özel müteahhit firma şantiyesinde saha kısım şefliği, 
şantiye şefliği, şantiye müdürlüğü, proje müdürlüğü gö-
revlerinde bulundu. Halen deniz yapıları şantiyelerinde 
proje koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Mehmet Bülent Başbuğ

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde kamu 
binaları, kooperatif, spor kompleksleri, olimpik yüzme 
havuzları, eğitim, sağlık ve konut inşaatlarında sırasıy-
la; şantiye şefi, proje müdürü, teknik müdür ve teknik 
koordinatör olarak görev yaptı. 1985-2005 yılları arasın-
da kamu ve özel sektörde taahhüt işleri gerçekleştirdi. 
Halen inşaat firmalarına danışmanlık yaparak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Osman Başer

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından EİE Genel Müdürlüğü’nde 
proje mühendisi olarak çalıştı. 1977 yılında özel sektörde 
şantiye şefi olarak görev yaptı. 1986-1988 yılları arasın-
da şirket ortağı olarak laboratuvar makinaları imalatı 
gerçekleştirdi. Ayrıca yapı kooperatiflerde şantiye şefi ve 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. Halen bir kooperatifte 
kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Zeki Başıaçık

1942 yılında Amasya’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1967-1974 yılları arasında İstanbul Küçükköy 
Belediye Başkanlığı’nda fen memuru, 1974-1976 yılları 
arasında ise Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nde inşa-
at mühendisi olarak çalıştı. 1976-1983 yılları arasında 
İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde mühendis ve il mü-
dürü olarak görev yaptı. 1983-2000 yılları arasında Ba-
yındırlık ve İskân Bakanlığı Sinop, Çankırı ve Ankara’da; 
il müdürlüğü ve başmühendis görevlerinde bulundu. 

Mürtüz Batu

1944 yılında Kars’ta doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yüksek 
Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1973-1975 yılları arasında Lüleburgaz Belediyesi Fen İş-
leri Müdürü olarak görev yaptı. 1976 ve 1991 yıllarında 
özel şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu. Çeşitli iş-
lerde projeci ve şantiye mühendisi olarak çalıştı. Halen 
denetçi mühendis olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Mustafa Bayındır

1947 yılında Afyon’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından 1982 yılına kadar özel ta-
ahhüt işleri yaptı. Daha sonra demiryolu, içme suyu, tü-
nel, baraj ve HES inşaatlarında şantiye şefi olarak mes-
leğine devam etti. 2001 yılından itibaren ortağı olduğu 
şirkette mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Erol Baykan

1952 yılında Çorum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları 
arasında DSİ 7. Bölge bünyesinde olan çeşitli baraj in-
şaatlarında arazi kontrol mühendisi ve laboratuvar şefi 
olarak çalıştı. 1977-1980 yılları arasında Çorum Beledi-
yesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü’nde inşaat mühendis-
liği ve fen işleri müdürü olarak görev aldı. 1981 yılında 
özel bir firmada koordinatör yardımcısı oldu. 1985 -1987 
yılları arasında yurt dışında çeşitli inşaatlarda labora-

tuvar şefi ve proje müdür yardımcılığı yaptı. 2008 yılında madencilik ve müte-
ahhitlik işleriyle uğraştı. Ayrıca 1978-1980 İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl 
Temsilciliği görevinde bulundu. Evlidir.

Tuna Baykurt

1946 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1973 yılında Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1965-1979 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakan-
lığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, 
kontrol amiri gibi görevlerde bulundu. 1979-1989 yılları 
arasında Turizm Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskân Ba-
kanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla; kont-
rol amiri ve kontrol şefi olarak çalıştı. Ardından Çankaya 
Belediyesi’nde asfalt müdürü olarak görev yaptı. 1991-
2004 yılları arasında çeşitli özel şirketlerde proje müdü-

rü olarak çalıştı. Ayrıca özel sektör inşaatlarında inşaat müdürü ve danışmanlık 
yaptı.
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İsmail Bayram

1949 yılında Çankırı’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde çe-
şitli şantiyelerde saha mühendisi olarak çalıştı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra kamu ve özel sektöre ait 
çeşitli inşaatlarda şantiye şefi olarak görev yaptı. 1981 
yılında ortağı olduğu firmada pek çok konut inşaatı ger-
çekleştirdi. Halen kurucu ortağı olduğu şirkette mesleği-
ni sürdürmektedir. 

Ercüment Belül

1946 yılında Sakarya-Akyazı’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde yurt içi ve 
yurt dışında çeşitli yap-sat işleri ve konut inşaatlarında 
taşeron firma olarak görev yaptı. 1987-2000 yılları ara-
sında ağırlıkla konut inşa etti. Emeklidir.

Rafael Benveniste

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından çeşitli konut, fabrika, eğitim ve 
spor tesisi inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. Halen 
bir fabrika inşaatında şantiye şefi olarak mesleğini sür-
dürmektedir.
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Yılmaz Beran

1949 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1977 yılları arasında Diyarbakır İller 
Bankası 8. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ola-
rak görev aldı. 1978 yılında kendi inşaat firmasını kura-
rak müteahhitlik yaptı. Halen bir yapı denetim firmasın-
da mesleğini sürdürmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır. 

Osman Besli

1950 yılında Denizli-Bekilli’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Yıldız Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1973-1976 yılları arasında özel bir mühendislik fir-
masında proje ve şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1976 
yılında kendi firmasını kurdu. 1974-1987 yılları arasın-
da İMO Denizli Temsilciliği’nde mesleki denetim görevi-
ni sürdürdü. Bir dönem İMO Denizli Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Üyeliği, İMO Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üye-
liği ve Şube Sekreteri olarak görev yaptı. Ayrıca Denizli 
Belediyesi Meclis Üyeliği, Encümen Başkan Vekilliği, İmar 

Komisyonu Başkanlığı, Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Hasan Vehbi Bilge

1948 yılında Giresun-Doğankent’te doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu. 1973-1975 yılları arasında DSİ Samsun 7. Bölge 
Müdürlüğü Etüt Plan Baş Mühendisliği Baraj Planlama 
Bölümü’nde çalıştı. 1975-1980 yılları arasında özel firma 
inşaatlarında görev aldı. 1980 yılında kendi inşaat fir-
masını kurarak proje ve taahhüt işleri yaptı. Halen mes-
leki faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Orhan Bilgili

1943 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminden önce özel 
bir firmada çalıştı. Mezuniyetinin ardından kendi adına 
inşaat firması kurarak plan, proje taahhüt işleri gerçek-
leştirdi. Bir dönem bazı ilçe belediyelerinde görev yaptı. 
Toplu konut inşaatlarında kontrol mühendisi ve müteah-
hit olarak çalıştı. Ayrıca Adapazarı Belediyesi’nde şantiye 
şefi olarak görev aldı. 1994 yılında kendi inşaat firması-

nı kurarak serbest mühendis oldu. 1999 Gölcük depreminden sonra onarım ve 
güçlendirme çalışmalarında bulundu. Bir süre yapı denetim firmasında çalıştı. 
Halen 2005 yılında kurmuş olduğu firmasında mesleki çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hasan Semih Bilgin

1949 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında Boğaziçi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını 
Koruma alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1971- 1986 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çe-
şitli özel firmalarda köprü ve fabrika inşaatlarında gö-
rev yaptı. 1987-2007 yılları arasında özel sektörde genel 
müdür yardımcısı ve inşaat grup direktörü olarak çalıştı. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Süleyman Bilici

1944 yılında Burdur-Çavdır’da doğdu. 1961-1962 yılları 
arasında Kayseri Yapı Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. 1973 yı-
lında Adana İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi’nden 
mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca gündüzleri Adana 
Bayındırlık Müdürlüğü’nde tekniker olarak çalıştı. Me-
zuniyetinin ardından aynı kurumda inşaat mühendisi 
olarak çalışmaya devam etti. 1976-2004 yılları arasında 
çalıştığı kurumdan ayrılarak müteahhitlik yapmaya baş-
ladı. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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Şinasi Bilir

1950 yılında Artvin- Şavşat’ta doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Küçükköy Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. Daha sonra Edirne 
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Etüt Plan Baş Mühendisliği’nde 
proje mühendisi olarak çalıştı. 1977 yılında İstanbul DSİ 
14. Bölge Müdürlüğüne tayin oldu; kurumda müdür yar-
dımcısı ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. Emeklidir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsa Birhoş

1947 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İskenderun Demir 
Çelik Fabrikası’nda kontrol şefi olarak işe başladı. 1982-
1987 yılları arasında çeşitli illerde sosyal tesis inşaatları, 
telefon hattı şebeke yapımı gibi işlerde müteahhit olarak 
görev yaptı. 1987-2010 yılları arasında çeşitli özel firma 
inşaatlarında kontrol mühendisi, dolgu grup şefi, müte-
ahhit ve proje müdürü gibi görevlerde çalıştı. Evlidir.

M. Hilmi Birkan

1951 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1973-1978 yılları arasında özel bir firmada çalıştı. 
1978-1988 yılları arasında çeşitli illerde fabrika, ambar, 
lojman, trafo, otel ve yol kaplama işleri gibi işleri üstlen-
di. 1990-1996 yılları arasında toplu konut yaptı. Ayrıca 
bu yıllarda kendi adına kurduğu mühendislik bürosunda 
mesleğini sürdürdü. 1996-2013 yılları arasında özel sek-
törde proje müdürü ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 
Halen özel bir şirkette şantiye şefi olarak çalışmaktadır.
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Erdener Bostancı

1948 yılında İzmir-Çiğli’de doğdu. 1973 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1973-2000 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
özel firmalarda fabrika, içmesuyu, konut, köprü, iş mer-
kezi gibi işlerde sırasıyla; imalat başmühendisi, şantiye 
şefi, bölge müdürü, proje müdürü ve inşaat sorumlusu 
olarak çalıştı. 2000-2002 yılları arasında bir yapı dene-
tim şirketinin kurucu ortağı, şirket müdürü ve denetim 
mühendisi olarak görev yaptı. Ardından bir dönem Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü’nde şantiye şefi olarak görev 

aldı. 2002-2013 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel sektör inşaat-
larında uzman denetim mühendisi, danışman, kontrol mühendisi, uzman, proje 
müdürü, şantiye şefi ve müdür olarak mesleğini sürdürdü.

Yaşar Boyraz

1949 yılında Kastamonu-Bademci’de doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1980 
yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde pro-
je kontrolü, başmühendis, müdür muavini ve fen heyeti 
müdürü olarak görev yaptı. 1980-1987 yılları arasında 
yurt içi ve yurt içinde çeşitli işlerde kontrol mühendisi, 
proje müdürü, proje yapımı ve inşaat kontrollüğü olarak 
çalıştı. Halen özel bir şirketin kurucu ortağı ve sorumlu 
teknik müdür olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. 

Mehmet Boz

1947 yılında Kayseri-Sarız’da doğdu. 1973 yılında 
İdari Ticari Bilimler Akademisi Adana Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973 - 1975 yılları ara-
sında dokuma fabrikası inşaatında kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1976- 1978 yılları arasında Devlet De-
miryolları İdare Binası, okul, PTT bina inşaatlarında 
kesin hesapların yapılması ve müteahhit olarak gö-
rev yaptı. 1978-1980 yılları arasında Çukobirlik Genel 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1981-
1997 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde sırasıyla; kesin hesap grup şefi ve 
kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Emekliliğinin ardından çeşitli fir-
malarda kesin hesap işleriyle uğraştı. Halen bir yapı denetim firmasında denetçi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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Ahmet Yalçın Bozkurt

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Telefon 
Başmüdürlüğü Şube Tesis Başmühendisliği’nde kontrol 
mühendisi ve şantiye amir yardımcısı olarak çalıştı. Ar-
dından Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev 
yaptı. 2000 yılında Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Em-
lak Daire Başkanlığı’nda şube müdürü olarak çalıştıktan 
sonra emekli oldu. 

Avni Buba

1949 yılında Üsküp’te doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından İskenderun Demir Çelik Fabri-
kaları Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. 
1974 yılında İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde 
çalıştı. 2007 yılında aynı kurumdan emekli oldu. İki ço-
cuk babasıdır. 

İsmail Gürçay Budak

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yurt 
içi ve yurt dışı şantiyelerinde yöneticilik yaptı. Halen 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Gülsen Buğur

1951 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Meslek hayatı boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlar-
da görev yaptı. Halen mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
üç çocuk annesidir.

Necdet Bulanık

1946 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1975 yılında askerlik görevini tamamladıktan son-
ra Köy Hizmetleri’nde çalıştı. 1983 yılında kamu görevin-
den ayrılarak serbest olarak çalışmaya devam etti. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Erdal Büyükçulha

1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. 1973-1974 yılları 
arasında mesleğe şantiye şefi olarak başladı. 1974-1982 
yılları arasında İlbank 16. Bölge Müdürlüğü’nde başmü-
hendis olarak çalıştı. 1982-1984 yılları arasında Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde proje müdürü olarak 
görev yaptı. 1984-1995 yılları arasında kurucusu olduğu 

şirkette taahhüt işleri gerçekleştirdi. 1995-2004 yılları arasında kendi şirketin-
de mesleki faaliyetlerini sürdürdü. 2004-2009 yılları arasında Trabzon Belediyesi 
Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Emeklidir. Halen şantiye şefi olarak mesle-
ğine devam etmektedir. 
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Işık Büyüktortop

1950 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Sivas Bayındırlık Müdürlüğü bünyesinde görev yaptı. 
1978-1984 yılları arasında Konya Yapı İşleri 6. Bölge 
Müdürlüğü İnşaat Hizmetleri’nde başmühendis olarak 
çalıştı. 1997 yılında ise Eskişehir Bayındırlık ve İskân İl 
Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra emekli oldu. İki çocuk 
annesidir. 

Tuncer M. Canbol

1946 yılında Manisa-Alaşehir’de doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Salihli Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde amir yardımcısı ve fen işleri ami-
ri olarak çalıştı. Kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra 
müteahhitlik yaptı. Halen kendi şirketinde plan ve proje 
işleri yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Müfit Caner

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1980 yılları arasında 
KGM 4. Bölge Müdürlüğü bünyesinde şantiye şef yardım-
cısı, kontrol şefi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1980-
2010 yılları arasında taahhüt işleri gerçekleştirdi. Ardın-
dan özel sektörde çalıştı. Halen özel bir firmada kontrol 
şefi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
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Yıldırım Erki Cankur

1948 yılında Tokat-Turhal’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Karayolları 13. Böl-
ge Müdürlüğü’nde etüt proje arazi mühendisi ve kamu-
laştırma başmühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 
emekli oldu. Halen bilirkişi ve danışman olarak çalış-
maktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Cankurt

1948 yılında Osmaniye-Kadirli’de doğdu. 1973 yılında 
Çukurova Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1974-1980 yılları arasında Kadirli Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü yaptı. Ardından Adana Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1984-2002 yılları 
arasında ASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizas-
yon Daire Başkanı olarak görev yaptı. Emeklidir. Halen 
bir yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kemal Cengizkan

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1975 yılında yüksek lisansını tamamladı. 
Aynı yıl British Council bursu ile Manchester Üniversite-
si Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma çalışmala-
rı yaptı ve 1977 yılında master derecesi aldı. Bir dönem 
İMO Ankara Şube Yönetiminde görev aldı. 1977-1979 
yılları arasında Ankara’da özel bir firmada su yapıla-
rın uygulama projelerinin hazırlanmasında görev aldı. 
1979-1986 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversi-

tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi oldu; statik ve betonar-
me derslerine girdi. 1986 yılında doktor unvanı aldı. 1986-1995 yılları arasında 
mühendislik ve müşavirlik firmalarında çalıştı. 1995-2010 yılları arasında özel 
sektörde grup şefi ve yapı grup müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca pek çok ulus-
lararası projede sanat yapılarının projelendirilmesinde görev aldı. Halen özel bir 
firmada yapı grubu müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Zeynel Ceylan

1949 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1973 yılında Elazığ 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından İskenderun Demir Çelik Fabrikası bünyesinde 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra serbest olarak çalıştı. Halen ku-
rucu ortağı olduğu şirkette yönetim kurulu başkanlığını 
yürütmektedir.

Asım Coşkun

1952 yılında Ankara-Bala’da doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1976 yıl-
ları arasında Bayındırlık Bakanlığı DLH İnşaat Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra taahhüt işleri yaptı. Halen kendisine ait inşa-
at firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Osman Coşkun

1945 yılında Kırşehir-Mucur’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından DSİ bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalış-
tı. Ardından yurt dışında çeşitli şantiyelerde görev yaptı. 
Yurt içinde taahhüt işleri gerçekleştirdi, şantiye şefliği 
görevini üstlendi. Emeklidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Sami Coşkun

1948 yılında Ankara-Polatlı’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1973-1983 yılları arasında DSİ bünyesinde 
baraj inşaatlarında çalıştı. 1980-1998 yılları arasında 
tünel, baraj, HES, doğalgaz çevrim santrali gibi işlerde 
görev yaptı. Halen özel bir firmanın baraj inşaatında gö-
revini sürdürmektedir.

Mehmet Nuri Çağında

1946 yılında Antalya’ da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Antalya Belediyesi İmar 
Müdürlüğü bünyesinde kaçak inşaat şefi olarak görev 
yaptı. 1975 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nde 
plan program mühendisi olarak göreve başlayıp daha 
sonra aynı müdürlükte asfalt şantiye şefi olarak çalış-
tı. Kamu görevinden ayrıldıktan sonra özel bir firmada 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. Emeklidir. Halen bir 

yapı denetim firmasında kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır

Sedat Çakır

1950 yılında Edirne-Uzunköprü’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kontrol mühendisi 
ve kontrol amiri olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra serbest mühendis olarak çalıştı. 
Halen projecilik ile resmi ve özel taahhüt işleri yaparak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mustafa Çakıroğlu

1945 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kendi proje bürosu-
nu açtı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1980-
2004 yılları arasında özel bir şirketin kurucusu olarak 
konut inşa etti. Emeklidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Sedat Çakmak

1946 yılında Kayseri-Gesi’de doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından YSE Genel Müdür-
lüğü bünyesinde şantiye şefi ve bölge yapım şefi olarak 
çalıştı. Ayrıca kamu ve özel taahhüt işleri yaptı. Halen 
müteahhitlik yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
üç çocuk babasıdır. 

Yavuz Çakmakkaya

1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir mimarlık büro-
sunda çalıştı. 1977 yılında İmar İskân Bakanlığı Edirne İl 
İmar Müdürlüğü’nde görev aldı. Çeşitli inşaatlarda kont-
rol mühendisi olarak çalıştı. Aynı sürede bilirkişilik fa-
aliyetinde bulundu. 1987-1997 yılları arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. 
Emekliliğinin ardından çeşitli yapı denetim şirketlerin-

de proje denetçisi olarak görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediyesi 
Meclis üyesi seçildi. Halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk baba-
sıdır.
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Niyazi Çalış

1951 yılında Muğla-Fethiye’de doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği gece Bölümü’nden mezun oldu. 1968- 1973 
yılları arasında özel mühendislik bürolarında teknik res-
sam olarak çalıştı. 1973-1977 yılları arasında özel firma-
larda konut ve kooperatif inşaatlarında şantiye kontrol 
mühendisi olarak görev aldı. 1977-1999 yılları arasında 
serbest mühendislik, projecilik, inşaat kontrollüğü ve 
müşavirlik yaptı. Aynı zamanda konut, küçük sanayi si-
teleri, su depoları resmi hizmet binası ve lojmanı inşa-

atlarında müteahhit olarak çalıştı. 1999-2004 yılları arasında altyapı işleri ile 
özel bir şirketin yönetim kurulu üyeliğini ve başkanlığını yaptı. Halen bir yapı 
denetim firmasında uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Süleyman Çalışkan

1950 yılında Malatya-Darende’de doğdu. 1973 yılında 
İDMMA Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuni-
yetinden sonra kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra projeci olarak çalıştı. 
Halen ortağı olduğu firmada sorumlu inşaat mühendisi 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 13 çocuk baba-
sıdır. 

İbrahim Çankaya

1948 yılında Tekirdağ’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1996 yılları arasında Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Bir 
dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kontrol 
şefi göreviyle çeşitli köprü, sahil yolu ve kavşak yapımı 
gibi işlerde çalıştı. 1996-2013 yılları arasında özel firma-
larda mühendis, teknik müdür, kontrol şefi ve teknik da-
nışman olarak görev yaptı. 
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M. Oğuz Çarmıklı

1947 yılında Ardahan’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir inşaat fir-
masında çalıştı. Yurt içi ve yurt dışı projeleri gerçekleş-
tiren bir firmada yönetim kurulu başkan yardımcılığını 
üstlendi. 1989 yılından bu yana özel bir şirketin yönetim 
kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır.

Cafer Çatal

1945 yılında Konya-Taşkent’te doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yük-
seliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1976 yılları arasında 
Çumra Belediyesi’nde imar müdürü olarak çalıştı. 1976 
yılında kamu görevinden ayrıldı. Halen serbest çalışarak 
mesleğini sürdürmektedir. 

Fatma Gülter Çatalyürek

1947 yılında Muğla-Datça’da doğdu.1973 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından YSE’de etüt proje şefi ola-
rak çalıştı. 1985 yılında Köy Hizmetleri bünyesinde kont-
rol mühendisi ve kesin hesap mühendisi olarak görev 
aldı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk annesidir. 
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Avşar Çelebi

1947 yılında Kırşehir’de doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; kontrol mühen-
disi, şef, müdür yardımcısı ve bayındırlık müdürü olarak 
görev yaptı. Kamu görevinden ayrıldıktan sonra kendi 
işini kurdu. Emekli, evli ve üç çocuk babasıdır. 

H. Ünal Çelebi

1941 yılında İzmir-Urla’da doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İz-
mir Büyükşehir Belediyesi’nde fen işleri müdürü ve imar 
müdürü, Narlıdere ve Buca’da Şube Müdürü ile Karşıya-
ka Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev aldı. 
Emeklidir. 

Hakkı Nadir Çelebi

1951 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden in-
şaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyeti-
nin ardından çeşitli özel firmalarda proje mühendisi ve 
şantiye şefi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra İstanbul Telefon Başmüdürlüğü Yapı İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalış-
tı. Ardından 1981 yılında özel bir firmada proje müdürü 
olarak görev yaptı. 1986 yılında kendi proje firmasında 
serbest çalıştı. Bir dönem İMO İstanbul Şubesi’nde şube 

sekreterliği yaptı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 1986-1987 yılları 
arasında ise İMO Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1997-2007 yılları arasında ken-
di şirketini kurarak yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeleri gerçekleştirdi. 1999 
depremlerinden sonra güçlendirme çalışmalarında yoğunlaştı. Halen müşavir, 
danışman ve mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir. Aynı zamanda İMO Da-
nışma Kurulu üyesidir.
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Nurettin Çelik

1944 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları Genel Müdür-
lüğü bünyesinde sırasıyla; inşaat mühendisi, şantiye ve 
kontrol şef yardımcısı, kontrol şefi ve şube şefi olarak ça-
lıştı. 1990 yılında aynı Bakanlık bünyesinde bayındırlık ve 
iskân müdürü olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından 
serbest olarak çalıştı. Halen mühendislik, müteahhitlik 
ve müşavirlik firmasında mesleğini sürdürmektedir. 

Metin Çelikdelen

1948 yılında Tokat-Niksar’da doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından sahil kurutma inşaatında 
çalıştı. Bir dönem çeşitli taşeron işleri yaptı. 1978-2002 
yılları arasında Niksar ve Erbaa Belediyelerinde fen ve 
imar işleri müdürü ile fen işleri müdürü olarak çalıştı. 
Emeklidir. Halen bir yapı denetim firmasında denetçi 
mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir.

Turgut Çeltik

1948 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından 1979 yılına kadar serbest müte-
ahhit olarak çalıştı. 1979-1995 yılları arasında DSİ’nin 
çeşitli birimlerinde şube müdürü olarak görev yaptı. 
Emekliliğinin ardından özel sektörde şantiye şefi olarak 
çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

56

Bahattin Çetin

1949 yılında Karabük-Safranbolu’da doğdu. 1973 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
Yıldız Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1969- 1975 yılları 
arasında çeşitli firmalarda proje ve ihale işleri sorumlu-
su ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra özel sektörde sırasıyla; mühen-
dis, şantiye mühendisi, şantiye şefi yardımcısı, şantiye 
şefi olarak çalıştı. 1985-2001 yılları arasında yine özel 
sektörde şantiye şefliği, müteahhit kontrollüğü, keşif, 
metraj, kesin hesap işleri sorumluluğu, başmühendislik 

ve müdürlük görevlerinde bulundu. Halen bilirkişilik yaparak mesleğini sürdür-
mektedir.

Mehmet Çetin

1948 yılında Amasya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Enerji Bakanlığı 
TEK Genel Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1975 yılında kamu görevinden ayrılarak 
kendi şirketini kurarak müteahhitlik yaptı. Evli ve dört 
çocuk babasıdır. 

Soner Çetin

1947 yılında Aydın’da doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından kendi proje bürosunu açarak mü-
teahhitlik yapmaya başladı. Halen 2001 yılında kurduğu 
yapı denetim şirketinde mesleki faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Aynı zamanda bir dönem Aydın Belediyesi Mec-
lis üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Cevat Çetinkaya

1946 yılında Sinop-Ayancık’ta doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Milli 
Eğitim ve Bayındırlık İl Müdürlükleri’nde inşaat kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır.

Ünal Çevik

1949 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Özel sektörde karayolu ve otoyolların alt ve üst ya-
pıları ile bina ve gölet inşaatlarında şantiye şefi ve proje 
müdürü olarak çalıştı. Adana-Seyhan Belediye Başkanlı-
ğı Yol İşleri Müdürlüğü’nde görev aldı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nda teknik iş müfettişi olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Nazif Çıkrıkçıoğlu

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde çe-
şitli dolum tesisi inşaatları ve işhanı inşaatında çalıştı. 
Ardından Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğü bünyesinden görev 
aldı. Daha sonra çeşitli özel inşaat firmalarında görev 
yaptı. Halen bilirkişi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
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Mehmet Çınar

1948 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 2006 yılında Konya PTT Başmüdürlüğü’nden emek-
li oldu. Halen bir yapı denetim firmasında denetçi olarak 
mesleğini sürdürmektedir. 

Mahmut Çil

1948 yılında Malatya-Doğanşehir’de doğdu. 1966 -1967 
yılları arasında Malatya Zirai Mücadele Müdürlüğü ile 
Adana Zirai Mücadele Başkanlığı’nda ziraat teknisye-
ni olarak çalıştı. 1973 yılında İktisadi Ticari İdari İlim-
ler Akademisi Adana Mühendislik Yüksek Okulu Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ba-
yındırlık Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi ve 
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Emeklidir. 1979 yı-
lında İMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 

Mustafa Çimen

1948 yılında Çorum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Lisans eğitiminden önce Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
İşleri 1. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çorum 
İl Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi ve müdür vekili ola-
rak görev aldı. 1979 yılında DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve 
54. Şube Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1981-1984 yılları 
arasında özel bir şirkette yönetici oldu. 1984 yılında tek-

rar kamu görevine dönerek gölet, baraj ve arıtma tesisi gibi inşaatlarda başmü-
hendis olarak çalıştı. Aynı kurumda şube müdürüyken emekliye ayrıldı. Halen bir 
yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mevlüt Çivlik

1950 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Konya’da çeşitli 
okul ve fabrika inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 
1977-1985 yılları arasında çeşitli illerde banka, konut, 
kreş ve hava eğitim merkezi ikmali gibi inşaatlarda ça-
lıştı. 1985 yılında yabancı inşaat şirketlerinin taşeronlu-
ğunu üstlendi. 1987-1994 yılları arasında sağlık tesisleri 
inşa etti. 1995-1996 yılları arasında sulama ve baraj in-

şaatlarında arazi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1997-1999 yılları arasında çeşitli 
firma inşaatlarında müteahhit olarak görev yaptı. 2000-2005 yılları arasında 
özel firma inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 2008-2013 yılları arasında 
yapı uygulama denetçisi ve proje uygulama denetçisi olarak çalıştı. Evlidir.

Şanver Çolak

1950 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1973 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık 
Fakültesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun 
oldu. Ardından Almanya’da doktora eğitimini tamamla-
dı. Bir dönem baraj inşaatında şantiye şefi olarak çalış-
tı. 1979 yılında kendi mühendislik proje firmasını kur-
du. 2004-2009 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece 
Yakuplu Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Nazmi Çoruh

1949 yılında Van’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından sırasıyla; Karadeniz 
Bakır İşletmeleri, Devlet Demiryolları Yol Dairesi, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar Dairesi’nde çalıştı. 
Ardından ortağı olduğu özel bir firmada çeşitli kademe-
lerde görev yaptı. Halen aynı şirkette danışman olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Yaşar Dadak

1947 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden 
mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca özel statik büroda 
ve İller Bankası’nda çalıştı. Mezuniyetinin ardından Su 
ve Kanalizasyon Dairesi Kesin Hesap Şefliği’nde inşaat 
mühendisi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldıktan 
sonra özel sektörde çalışmaya başladı. 1974-1977 yılları 
arasında farklı firmaların inşaatlarında şantiye şefliği 
görevini üstlendi. 1978 yılında kendi adına kurduğu şir-

kette plan, proje, müteahhitlik ve mühendislik hizmeti verdi. Ayrıca bir dönem 
güçlendirme çalışmalarında bulundu. Emeklidir. Halen kendi firmasında mesle-
ğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dursun Dağ

1947 yılında Osmaniye’de doğdu. 1973 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1997 yılına kadar çeşit-
li kamu kurum ve kuruluşlarında müteahhitlik hizmeti 
verdi. Emeklidir. Halen bir yapı denetim firmasında uz-
man mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
dört çocuk babasıdır. 

Adnan Dalcalı

1952 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1984 yılları arasında çe-
şitli özel şirketlerde şantiye şefi olarak çalıştı. 1984 yılın-
da kendi adına şirket kurarak serbest olarak çalışmaya 
başladı. Halen 1991 yılında kurduğu şirkette mesleki fa-
aliyetlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



61

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Ömer Ruhi Damla

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1976 yılında aynı üniversitede zemin mekaniği 
alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1973-1979 
yılları arasında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesin-
de kontrol mühendisi ve kontrol şefi olarak çalıştı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1979-2004 yılları 
arasında Petkim Petrokimya A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi, kontrol şefi, kontrol başmühendisi, 
yatırımlar müdür yardımcısı ve yatırımlar müdürü ola-

rak görev yaptı. 2005-2007 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait 
bazı inşaatlarda kontrolör olarak görev yaptı. 2007- 2013 yılları arasında özel 
sektörde proje müdür yardımcısı ve kontrol amiri olarak çalıştı. Halen bir yapı 
denetim firmasında kontrol elemanı olarak mesleğini sürdürmektedir. Emeklidir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aydın Danış

1950 yılında Siirt’te doğdu. 1973 yılında İDMMA Kadıköy 
Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Gönen Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü bünyesinde görev yaptı. 1979 yılında YSE 
Köprüler Şefliği’nde çalıştı. 1980 yılında serbest inşaat 
mühendisi olarak çalışmaya başladı. Halen serbest mü-
hendislik, müteahhitlik ve yapı denetçiliği yaparak mes-
leğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Niyazi Deletioğlu

1946 yılında Antakya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli illerde tünel, yol ve 
baraj inşaatlarında görev aldı. Ardından Bayındırlık Ba-
kanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Hatay, Muğla, Kır-
şehir ve Kilis İl Müdürlüklerinde; kontrol şefi, idareci, 
yapım şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
2003 yılında Hatay Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde 
şube müdürü görevindeyken emekli oldu. Halen bir yapı 
denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir.

.
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Yılmaz Demet

1948 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Belediye-
si Fen İşleri Müdürlüğü Etüd ve Planlama Bölümü’nde 
proje mühendisi olarak göreve başladı. Askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra İstanbul Belediyesi Mecralar 
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1981 yılına kadar 
atıksu, yağmur suyu dere ıslahı, atıksu tünelleri işlerinin 
planlanması ve uygulanması alanında çalıştı. 1981 yılın-
da İSKİ’nin Atıksu Daire Başkanlığı’nda atıksu şebekeleri, 

atıksu kollektörleri, atıksu tünelleri, atıksu pompa istasyon ve dere ıslahı işleri-
nin uygulamalarında başmühendis olarak görev yaptı. 1990-1992 yılları arasın-
da sanayii aboneleri müdürü olarak çalıştı. 1992-2003 yılları arasında atıksu 
tünellerinin ihale ve uygulama çalışmalarının kontrol amirliğinde bulundu. 2003 
yılında İSKİ’den emekli oldu. 2003-2007 yılları arasında danışmanlık ve yapı de-
netçiliği yaptı. 2007-2009 yılları arasında özel bir GSM şirketinde görev aldı. Evli 
ve üç çocuk babasıdır.

Abdulkerim Demir

1944 yılında Hatay-Samandağ’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre 
serbest olarak çalıştı. Ardından kamuda görev aldı. 1979 
yılında kamudaki görevinden ayrılarak serbest çalıştı. 
1980-1982 yılları arası yurt dışında mesleğini sürdürdü. 
Emeklidir. Halen Samandağ Belediyesi Meclis Üyeliği ve 
İmar Komisyonu Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve üç ço-
cuk babasıdır. 

Gömeç Demir

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Beykent Üniversitesi’nde Lisansüstü eğiti-
mini tamamladı. Mezuniyetinin ardından serbest olarak 
çalıştı. Ayrıca plan tadilatları, eski eser restorasyonları, 
alt yapı inşaatları, konut, fabrika, iş hanı projelendirme 
gibi işlerde görev aldı; bazı inşaatlarda teknik uygulama 
sorumluluğu üstlendi. Halen bir yapı denetim şirketinde 
proje denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir, ayrıca 
bilirkişilik yapmaktadır. 
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Mehmet Demir

1940 yılında Kars-Kağızman’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun oldu. 1973 yılında DSİ Genel Müdürlüğü 
5. Bölge 51. Şube Başmühendisliği’nde kısım şefliği gö-
revinde bulundu. 1975-1998 yılları arasında DSİ Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi ve kontrol 
başmühendisi olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Ahmet Demirbaş

1944 yılında Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra 1976 yılında kendi bürosunu açtı. 1993-
1999 yılları arasında çeşitli şantiyelerde çalıştıktan son-
ra emekliye ayrıldı. Halen bir yapı denetim firmasında 
mesleğini sürdürmektedir.

Şahin Demirbaş

1949 yılında Trabzon-Şalpazarı’nda doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında Ereğli Demir 
Çelik Fabrikası bünyesinde saha mühendisi olarak görev 
yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kendi bü-
rosunda çalıştı. Bir dönem Zonguldak Belediyesi Meclis 
Üyeliği ve başkan vekilliği yaptı. 1995-2004 yılları ara-
sında Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nda kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. Emekli, evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Osman Demiriz

1944 yılında Erzincan’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre kamuda 
çalıştıktan sonra serbest inşaat mühendisliği yapmaya 
başladı. Emeklidir. Halen mesleki faaliyetlerini sürdür-
mektedir. 

Sami Demirkan

1950 yılında Trabzon-Tonya’da doğdu. 1973 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden inşaat yüksek mühendisi olarak me-
zun oldu. 1973-1975 yılları arasında YSE 10. Bölge 
Müdürlüğü’nde köprü kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Trabzon YSE’de 
köprüler şefi olarak görev aldı. 1977-1989 yılları arasın-
da özel sektörde şantiye şefi, serbest mühendis olarak 
çalıştı, müteahhitlik yaptı. 1989- 1994 yılları arasında 
Trabzon ve Sakarya’da Köy Hizmetleri bünyesinde gö-

rev aldı. 1994-1999 yılları arasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Sakar-
ya Elektrik Dağıtım’da çalıştı. Emeklidir. 2000-2001 yıllarında bilirkişilik yaptı. 
2001-2010 yılları arasında yapı denetim alanında mesleğini sürdürdü. 

Ali İhsan Demirkaya

1946 yılında Manisa- Demirci’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra özel bir 
firmada kontrol mühendisi ve şantiye mühendisi olarak 
çalıştı. Özel firma inşaatlarında şantiye şefi ve yapı de-
netçisi olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. 
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Hasan H. Denker

1953 yılında Ordu-Ünye’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1975 yılında yüksek lisansını ve 1980 yılında doktorasını 
aynı üniversitede tamamladı. 1982 yılından sonra özel 
sektörde çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeler 
yönetti. Muhtelif inşaat şirketlerinde, üst düzey yönetici-
lik ve genel müdür görevlerinde bulundu. İnşaat mühen-
disliği alanında çeşitli yayınları oldu. Halen özel sektörde 
mesleğini sürdürmektedir.

Sabri Derinalp

1947 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı’nda 
mühendis olarak göreve başladı. 1977 yılının son ayla-
rında başmühendis olarak çalışırken istifa ederek özel 
sektöre geçti. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli işlerde çalış-
tıktan sonra 1984 yılında kendi firmasını kurarak 1998 
yılına kadar müteahhitlik yaptı. 1999 yılından sonra 
yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli inşaat firmaların-

da farklı görevlerde çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında proje ve uygulama 
denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Turan Cihan Derinöz

1951 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir büroda statik 
ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra kendi işini kurarak ağırlıkla endüst-
riyel yapılar inşa etti. Halen bu işi sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 
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Nail Derinözlü

1948 yılında Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1974-1977 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde inşaat mühendi-
si olarak görev yaptı. 1977-1990 yılları arasında Rize ve 
Sinop’ta Bayındırlık ve İskân Müdürü olarak çalıştı. 1980-
1991 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 1991-2000 yılları 
arasında Mardin, Ankara ve Eskişehir’de bayındırlık ve 

iskân müdürü ve kontrol amiri olarak mesleğini sürdürdü.

Fuat Deveci

1949 yılında Karaman’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mesleki 
hayatı süresince serbest mühendislik bürosunda çalıştı. 
Ayrıca Muhtelif yol ve baraj şantiyelerinde şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1992 Erzincan ve 2011 Van depremlerinde 
bölgede yeniden yapılandırma çalışmalarında bulundu. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. Emeklidir.

Erol Dilan

1945 yılında Bitlis’te doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatını şantiye şefliği 
yaparak ve taahhüt işleri gerçekleştirerek sürdürdü. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 
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Mehmet Adil Dinç

1945 yılında Elâzığ’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Elazığ Karayolları 8.Böl-
ge Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi olarak çalıştı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra aynı müdürlükte 
asfalt şantiye şefi görevini yürüttü. 1979 yılında Kara-
yolları Genel Müdürlüğü ile Elazığ İl İmar Müdürlüğü 
bünyesinde mühendis olarak çalıştı. Ardından Elazığ 8. 
Bölge Müdürlüğü’nde asfalt başmühendisi olarak çalıştı. 

1994-2004 yılları arasında Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
çalıştı. Emekli, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Sadık Dinç

1949 yılında Bursa-Karacabey’de doğdu. 1973 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ağırlıkla projecilik 
yaptı, kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1976 yılından iti-
baren endüstri yapıları üzerine yoğunlaştı. 2007 yılında 
kendi şirketini kurdu. İki çocuk babasıdır. 

Metin Dinçer

1947 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında Eskişehir Süt En-
düstrisi Kurumu’nda görev yaptı. 1977-2007 yılları ara-
sında ise Petkim Petrokimya bünyesinde çalıştıktan sonra 
buradan emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mustafa Çetin Diribaş

1946 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre serbest 
mühendis olarak çalıştı. 1974-2004 yılları arasında YSE 
14. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi ve 
şube müdürü olarak görev aldı. Ardından Kayseri Vakıf-
lar Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Abide Şube Müdürü ola-
rak çalıştıktan sonra emekli oldu. 

Ali Divanlı

1949 yılında Şanlıurfa-Siverek’te doğdu. 1973 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Yükseliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yap-
sat işleri yaparak serbest olarak çalıştı. Ardından Tarsus 
Belediyesi’nde yönetici olarak görev yaptı. 1992 yılından 
beri Köy Hizmetleri Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde 
mesleğini sürdürmektedir. 

Ali Doğan

1949 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. 1973 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1995 yılları arasında kamuda çalıştı. 
1999-2005 yılları arasında Ankara Afet İşleri Müdür-
lüğü’nde çalışırken emekli oldu. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.
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Bekir Doğan

1947 yılında Adana-Kozan’da doğdu. 1973 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. İller Bankası Genel 
Müdürlüğü’nde sırasıyla; mühendis, başmühendis, mü-
dür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yaptı. Emek-
lidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Düzgün Doğan

1945 Elazığ’da doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından aynı okulda asistan olarak çalıştı. 
Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; 
mühendis, başmühendis ve şube müdürü olarak görev 
yaptı. Emekliliğinin ardından özel sektörde şantiye şefi 
olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Doğan

1947 yılında Kayseri-Tomarca’da doğdu. 1973 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Yükseliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Gece Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi süresin-
ce İmar ve İskân Bakanlığı Belediyeler Teknik Hizmet-
ler Bölümü’nde görev yaptı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra İller Bankası Su ve Kanalizasyon Şube 
Müdürlüğü’nde başmühendis olarak çalıştı. 1979 yılında 
Köy Kooperatifleri Birliği’nde proje müdürü olarak görev 
yaptı. 1980 yılında serbest çalışmaya başladı. 1989-1993 

yılları arasında özel sektörde şantiye şef yardımcılığı yaptı. 1993 yılında Ankara 
Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak atandı. 1997’de emekli oldu. 
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Mahmut Doğanay

1951 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları Genel 
Müdürlüğü yol inşaatlarında sırasıyla; kontrol görevli-
si, kontrol şefi, kontrol müdürü, bakım başmühendisi, 
yol yapım şube müdürlüğü şefi, kontrol müdürü, şube 
müdür yardımcısı ve proje yöneticisi olarak görev aldı. 
1998-2011 yılları arasında özel sektörde genel koordina-
tör, proje yöneticisi ve teknik genel koordinatör olarak 

çalıştı. 2011-2012 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde genel koor-
dinatör olarak görev yaptıktan sonra HES projeleri genel koordinatörü görevini 
üstlendi. Halen özel bir inşaat firmasında genel koordinatör olarak mesleğini 
sürdürmektedir. 

Hüseyin Doğanoğlu

1951 yılında doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından YSE Genel Müdürlüğü bün-
yesinde yol yapım mühendisi olarak görev yaptı. 1976-
1980 yılları arasında çeşitli yol inşaatlarında köprüler 
şantiye şefi olarak çalıştı. Ardından 1986 yılında tekrar 
kamu görevine döndü. 1986-2013 yılları arasında çeşitli 
altyapı ve yol inşaatlarında sırasıyla; şantiye şefi, proje 
müdürü, şantiye şefi, proje müdürü olarak görev yaptı.

Zeki Doğru

1941 yılında Tunceli-Pertek’te doğdu. Adana Akşam Tek-
niker Okulu’nu bitirdi. 1958-1962 yılları arasında Devlet 
Demir Yolları İnşaat Başmüdürlüğü’nde teknik ressam 
olarak çalıştı. 1964’ten mezuniyetine kadar DSİ Adana 
6. Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu. 1973 
yılında Adana İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974–1975 
yılları arasında Adana Çukobirlik Genel Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi ve kontrol amiri olarak çalıştı. 1975 yı-
lında Adana YSE 6. Bölge Müdürlüğü’nde içme suyu pro-

je mühendisi olarak görev yaptı. 1975-1976 yılları arasında Başbakanlığa bağlı 
Toprak Tarım Reformu’nda inşaat daire başkanlığı görevini sürdürdü. 1976-1978 
yılları arasında Ticaret Bakanlığı Güneydoğu Birlikleri Genel Müdürlüğü bünye-
sinde genel müdür teknik yardımcısı olarak çalıştı. 1978 yılında serbest çalışma-
ya başladı. Halen kendi firmasında mesleki faaliyetlere devam etmektedir. 
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Abdulvahap Doyduk

1946 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1974-1988 yılları arasında çeşitli firmalarda şan-
tiye şefi olarak görev yaptı. 1988-2008 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda mühendis ve yardımcı kontrol ele-
manı olarak çalıştı. 2008 yılından bugüne kadar bir yapı 
denetim firmasında uygulama denetçisi olarak mesleki 
faaliyetini sürdürmektedir.

Hasan Hüseyin Durmuş

1948 yılında Denizli-Baklan’da doğdu. 1973 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1967-1968 yılları arasında Türkiye Elektrik 
Kurumu bünyesinde çalıştı. 1974-1975 yılları arasında 
özel bir proje bürosunda görev yaptı. Ardından tekrar 
Türkiye Elektrik Kurumu’nda çalışmaya başladı. 1977-
2001 yılları arasında ise yeniden özel sektörde kontrol 
amiri, kesin hesap ve şantiye şefi görevlerinde bulundu. 
2001 yılından bugüne kontrollük ve altyapı inşaatların-
da şantiye şefi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Duran Dursun

1938 yılında Samsun’da doğdu. Ankara Tekniker 
Okulu’nun Yapı Bölümü’nü bitirdi. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1964 yılında Türki-
ye Zirai Donatım Kurumu’nda çalıştı. 1970-1995 yılları 
arasında MİT Müsteşarlığı bünyesinde teknik personel 
ve daire başkanı olarak görev yaptı. Emeklidir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Pınar Tonguç Dündar

1948 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Meslek hayatına DSİ Genel Müdürlüğü’nde başladı. 
Ardından DSİ 82. Teknik Şube Müdürlüğü’nde görev yap-
tı. Emeklidir. Evli ve bir çocuk annesidir.
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Mursel Saffet Eğilli

1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1978-2013 yılları arasında kendi 
firmasını kurarak konut ve fabrika inşaatları gerçekleş-
tirdi. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini sür-
dürmektedir.

Mehmet Ekici

1950 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest çalıştı. 1977 
yılı yerel seçimlerinde Malatya-Yeşiltepe Belediye Başkanı 
seçildi. 1992 yılında Kültür Bakanlığı’nda sırasıyla; mü-
hendis, müdür ve daire başkanı olarak görev yaptıktan 
sonra emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Bircan Ekinci

1952 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1974-1978 yılları arasında Karayolları 8. 
Bölge ve 16. Bölge Müdürlükleri’nde şantiye şefi, kontrol 
mühendisi ve köprü servis şefi olarak çalıştı. 1978-1994 
yılları arasında serbest çalıştı. Çeşitli yol, baraj ve bina 
projelerinde şantiye şefi, taahhüt ve müteahhit olarak 
görev yaptı. 1994 yılında Erzincan Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1996 yılında Erzincan Belediyesi 
Teknik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2007 

yılında emekli oldu ve serbest çalışmaya devam etti. 2008-2010 yılları arasında 
İMO Erzincan İl Temsilciliği yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Ahmet Eminel

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Elazığ Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Kayseri İl Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1977-
1979 yılları arasında serbest proje mühendisliği yaptı. 
1979-2008 yılları arasında kendi firmasında proje inşa-
at taahhüt işleri yaptı. Halen kendi şirketinde mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Emirdağ

1950 yılında Bursa’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ‘betonarme yüksek yapı’ 
dalından yüksek lisans eğitimini tamamlayarak inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından proje bürolarında statiker mühendis olarak gö-
rev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel 
sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. 1977-1995 yılları ara-
sında özel sektörde ağırlıkla su yapıları projelerinde pro-
je müdürlüğü yaptı. 1995 yılında bugüne müteahhitlik 
firmalarında yönetici olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ali Rıza Engin

1945 yılında Tunceli-Pertek’te doğdu. Adana Akşam Tek-
niker Okulu İnşaat Bölümü’nü bitirdikten sonra 1973 yı-
lında Adana İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi’nden 
mezun oldu. 1966 yılında Lisans eğitimi boyunca Adana 
Belediyesi Yol Müdürlüğü’nde çalıştı. 1967-1974 yılları 
arasında Adana ve Mersin Bayındırlık Müdürlüklerinde 
çalıştı. 1974 yılında serbest inşaat mühendisliği yapma-
ya başladı. İller Bankası, DSİ ve belediye gibi kurumların 
çok sayıda projesinin taahhüt işlerini tamamladı. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

74

Ahmet Er

1948 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1983 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı işleri Genel 
Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1994 yılından bugüne özel 
bir inşaat firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Abdullah Eraslan

1949 yılında Kayseri-Bünyan’da doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ser-
best müteahhit olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra aile şirketini kurarak konut inşa etti, 
kamu işlerinin müteahhitliğini üstlendi. Halen mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Turhan Ercan

1950 yılında Mersin-Silifke’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Da-
iresi Başkanlığı’nda sırasıyla; şantiye mühendisi, kontrol 
şefi, asfalt başmühendisi, araştırma başmühendisi, köp-
rüler başmühendisi, bölge müdür muavini ve bölge mü-
dürü olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Zekai Ercan

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından proje bürosunda 
çalıştı. Türkiye Zirai Donatım Kurumu bünyesinde kont-
rol amiri olarak çalıştı. Ardından İzmir Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğü’nde görev yaptı. Emekliliğinin ardın-
dan çeşitli özel firmalarda mesleğini sürdürdü. Evli iki 
çocuk babasıdır. 

Hasan Namık Erdirik

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında özel bir firmada 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1977-1983 yılları ara-
sında DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkan-
lığı bünyesinde başmühendis olarak görev yaptı. 1983- 
2009 yılları arasında yurt içi ve yurtdışında sosyal tesis, 
içmesuyu, otoyol projesi ve metro inşaatları gibi işlerde 
proje müdür yardımcısı, teknik müdür yardımcısı, sözleş-

meler müdürü ve proje müdürü olarak çalıştı. 2009’dan bu yana özel bir firmada 
HES grup müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fikri Erdoğan

1948 yılında Afyon-Dinar’da doğdu.1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra başladığı serbest inşaat mühendisliği ve müteah-
hitliği halen sürdürmektedir.
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Hasan Erdoğan

1952 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli firmalarda eğitim, 
sosyal tesis, lojman, termik santral, spor salonu gibi pro-
jelerde saha mühendisi, şantiye şefi ve proje müdürü ola-
rak görev yaptı. 2005 yılından bu yana kurucusu olduğu 
şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 

Aydın Mustafa Erdoğdu

1951 yılında Gümüşhane-Kelkit’te doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleki hayatı boyunca sıra-
sıyla; Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Gümüş-
hane Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ile Bursa Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi ve 
idareci olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cahit Erdost

1949 yılında Tokat-Artova’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1974 Yılında DLH İnşaat Genel Müdürlüğü’nde 
sırasıyla; stüasyon inceleme şefi, fen heyeti müdürü, 
Liman uygulama şube müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra 1999 yılında emekli oldu. Özel sektörde; liman, is-
kele, balıkçı barınağı, yat limanı, karayolu inşaatı, hava 
meydanı inşaatı, içme suyu ve kanalizasyon inşaatı işle-
rinde proje müdürü ve genel koordinatör olarak çalıştı. 

Halen müşavir mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir.
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A. Turgut Eren

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yük-
sek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1973-1977 yılları arasında TEK ve SEKA bünyesinde 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1977-1981 yılları ara-
sında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda yardımcı uzman 
olarak görev yaptı. Bir dönem yurt dışında çeşitli konut 
ve eğitim tesisi inşaatlarında teknik müdür olarak ça-
lıştı. 1983- 2009 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
kesin hesap şefi, proje mühendisi, teknik destek başmü-

hendisi ve teknik müdür olarak görev aldı. Halen bir yapı denetim firmasında 
proje müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir.

Yusuf Eren

1947 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Antalya İmar İnşaat Daire Başkanlığı’nda kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde asfalt yapım 
inşaatında görev yaptı. 1978-1993 yılları arasında Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalıştı. Emeklidir. 
Halen müşavir olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Mustafa Cem Ergelmiş

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. 1973-1979 yılları ara-
sında çeşitli mühendislik firmalarında proje mühendisi 
olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
özel sektöre ait demir çelik tesisinde yatırımların inşaat 
işleri sorumlusu olarak görev yaptı; çelik konstrüksiyon 
ağırlıklı muhtelif yapıları tamamladı. Ardından Kartal 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde sırasıyla; kontrol 
mühendisi, kontrol amiri ve müdür muavini olarak gö-

rev yaptı. Halen teknik danışman olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. 



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

78

Tuncer Ergenekon

1947 yılında Erzurum-Oltu’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ziraat Bankası Ge-
nel Müdürlüğü İnşaat Emlak Müdürlüğü’nde kesin hesap 
şefi ve ihale bürosu şefi olarak çalıştı. 1977-1992 yılları 
arasında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ve 
İşçi Sağlığı İş Güvenliği Müdürlüğü bünyesinde başmü-
hendis olarak görev yaptı. 1992 yılında tekrar Şeker Fab-
rikaları bünyesinde başmühendis olarak çalışmaya baş-

ladı. Emeklidir. Halen bilirkişi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Saner Ergili

1946 yılında Manisa’da doğdu. 1973 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1966-1971 yılları arasında 
İzmir Milli Eğitim Teknik Bürosu’nda çalıştı. 1971-1985 
yılları arasında İzmir Bayındırlık Müdürlüğü bünyesin-
de kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Ayrıca bir süre 
Urla Belediyesi’nde çalıştı. Emeklidir. Halen otel ve konut 
inşaatlarında şantiye şefi olarak mesleğini sürdürmek-
tedir.

Mehmet Selim Erinçer

1948 yılında İngiltere-Paris’te doğdu. 1973 yılında İskoç-
ya Dundee Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
yüksek lisansını tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü’nde köprü etüt proje mühen-
disi ve proje grup şefi olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden 
sonra özel mühendislik ve mimarlık bürosunda konut ve 
sanayi binaları ile baraj istinat yapılarının uygulama 
projelerini hazırladı. 1991-1999 yılları arasında Karayol-
ları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü’nde köprü başmühen-
disi olarak çalıştı. Emeklidir. Halen özel sektörde köprü 

viyadük mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kemal Erkan

1945 yılında Afyon-Sandıklı’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından mi-
marlık mühendislik bürosu açtı. Projecilik ve kontrolör-
lük yaptı. 1984 yılında özel bir inşaat firmasında şantiye 
şefi olarak görev yaptı. 1987 yılından bu yana inşaat mü-
hendisi olarak inşaat, plan, proje ve kontrollük yaparak 
mesleğini sürdürmektedir.

Bekir Erkaragülle

1951 yılında Kastamonu-Tosya’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Kara-
yolları Genel Müdürlüğü bünyesinde proje mühendisi ve 
bölge müdürü olarak çalıştı, Yüksek Fen Kurulu Üyeliği 
yaptı. Emeklidir. Evli ve İki çocuk babasıdır. 

Seyfettin Erken

1945 yılında Samsun-Bafra’da doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Köy İşleri ve Ko-
operatifler Bakanlığı bünyesinde inşaat mühendisi 
olarak çalıştı. Ardından 1984 yılına kadar YSE Genel 
Müdürlüğü’nde fen heyeti müdür muavini, Konya il mü-
dürü ve fen heyeti müdürü olarak çalıştı. 1984 yılında 
İmar ve İskân Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü’nde 
daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından bir 

süre Milli Güvenlik Akademisi’nde görev aldı. 1995 yılında Bayındırlık Müdürlü-
ğü bünyesinde Karabük il müdürü olarak görevini sürdürdü. 1997 yılında Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu’nda çalıştı. Emeklidir.
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Ahmet Erman

1945 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından konut inşaatların-
da şantiye şefi olarak çalıştı. Emlak Kredi Bankası bünye-
sinde kontrol mühendisi ve mühendis olarak görev yaptı. 
Ayrıca bir süre Emlak Bankası Genel Müdürlüğü Onarım 
Dekorasyon Müdürlüğü’nde bulundu. Emeklidir.

Şerif Gökalp Eroğul

1951 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1973 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında ODTÜ’de Deprem 
konusunda master yaparken aynı üniversitede öğrenci 
asistanlığı yaptı. ODTÜ Gaziantep kampus projesinde 
görev aldı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel 
sektörde konut, atölye, fabrika ve sanayi sitesi gibi işler-
de proje şefi olarak çalıştı. 1987 yılında kendi şirketini 
kurarak serbest mühendis olarak çalıştı. Halen mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hasan Erol

1947 yılında Karabük-Safranbolu’da doğdu. 1973 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Türkiye Demir ve Çe-
lik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi 
olarak göreve başladı. Karabük, İskenderun, Divriği ve 
4. Demir Çelik Tesisleri ile ilgili çeşitli tevziat ve yatırım 
projelerinde çalıştı. TDÇ İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ya-
tırım Uygulama ve Takip Dairesi Başkanlığı’nda başmü-
hendis olarak görev yaptı. 1981 yılında kamu görevinden 

istifa ederek kendi şirketini kurdu. Çeşitli il ve ilçelerde kamu ihalelerini üstlendi; 
yapsat, toplu konut gibi işler gerçekleştirdi. Halen bilirkişilik yapmaktadır.
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Bahri Ersoy

1952 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında Karayolları 2. 
Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1980-2004 yılları arasında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nde 
sırasıyla; kontrol kısım mühendisi, şube müdürü ve böl-
ge müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Emekliliğinin 
ardından özel bir baraj inşaatında şantiye şefi olarak 
çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini sür-
dürmektedir.

Raif Ersoy

1946 yılında Giresun’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973-1979 yılları 
arasında Ordu Bayındırlık Müdürlüğü bünyesinde kont-
rol mühendisi, yapım büro şefi ve bayındırlık müdürü 
olarak çalıştı. 1979-1980 yılları arası Samsun Yapı İşle-
ri 8. Bölge Müdürlüğü’nde kesin hesap şefi olarak görev 
yaptı. Çeşitli özel firmalarda karayolu, içme suyu ve yapı 
inşaat taahhüt işlerinde şantiye şefi, müteahhit ve proje 
müdürü olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kemal Ersöz

1944 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974-1984 yılları arasın-
da Niğde, Mersin ve Erzurum Bayındırlık İl Müdürlükleri 
bünyesinde çalıştı. Ardından özel bir şirkette görev yaptı. 
Halen serbest mühendis olarak mesleğini sürdürmekte-
dir.
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Necip Ertener

1945 yılında Çanakkale-Gelibolu’da doğdu. 1973 yı-
lında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşit-
li firmalarda şantiye şefi ve kontrol amiri olarak çalıştı. 
Ayrıca özel şirketlerde genel müdür olarak görev yaptı. 
Ardından kendi inşaat firmasını kurarak çeşitli inşaat 
işleri gerçekleştirdi. Emeklidir. Halen bir yapı denetim 
firmasında denetçi mühendis olarak mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ömer Abid Ertuş

1944 yılında Kırşehir’de doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetin ardından Karayolları 13. ve 14. 
Bölge Müdürlükleri bünyesinde şantiye şefi olarak çalış-
tı. Ardından Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde yol yapım 
şefi ve Kayseri il müdürü olarak görev yaptı. Köy Hizmet-
lerinin çeşitli müdürlüklerinde il müdürü olarak çalıştı. 
Emeklidir. Halen serbest mühendis olarak mesleğini sür-
dürmektedir. 

Çetin Ertürk

1942 yılında Eskişehir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mesleki hayatı boyunca serbest mühendis 
olarak çalıştı.
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Hürdoğan Eryol

1949 yılında Erzurum’da doğdu. 1973 yılında Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Gazi Üniversitesi’nde kooperatifçilik, işletme yönetimi 
ve istatistik alanlarında lisansüstü eğitimi tamamladı. 
1973-1975 yılları arasında serbest inşaat mühendisi ola-
rak çalıştı. 1975-1985 yılları arasında Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı bünyesinde görev aldı. 1985-2000 
yılları arasında İnşaat İşleri Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 

Hüsamettin Esin

1944 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1973-1979 yılları arasında İller Bankası bünyesinde 
mühendis ve başmühendis olarak çalıştı. 1979-1984 yıl-
ları arasında Adana Belediyesi Su ve Kanalizasyon Şube 
Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 1985-1986 yılları arasın-
da Adana’da kentsel gelişim projesi kapsamında teknik 
danışman olarak görev aldı. Ayrıca bir dönem yurt dışın-
da proje sorumlusu olarak görev yaptı. 1989-2005 yılları 

arasında ASKi’de genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevini üstlendi. 
Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Sami Eyinç

1947 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından Mersin Karayolları 5. 
Bölge Müdürlüğü bünyesinde etüt ekip şefi olarak çalıştı. 
1977-2006 yılları arasında DSİ 6. ve 14. Bölge Müdürlük-
leri bünyesinde görev yaptı. Emeklidir. 
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Hüseyin Hilmi Filik

1948 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nde çalıştı. Daha sonra özel sektörde şanti-
ye şefi ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Ardından 
kendi statik bürosunu kurarak proje yapımı ve uygula-
ması gerçekleştirdi. Halen mesleğini sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Ergun Gedizlioğlu

1949 yılında doğdu. 1973 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden inşaat yük-
sek mühendisi olarak mezun oldu. Öğrenciliğinin son 
iki yılında başlayıp 1974 yılına kadar proje bürosunda 
çalıştı. 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
asistanlık görevine başdı. 1979 yılında doktorasını ta-
mamladıktan sonra, California Üniversitesi, Berkeley’de 
misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde; 1982 yılında yardımcı doçent, 1983 yı-
lında doçent oldu. 1984-1989 yılları arasında Yıldız Tek-

nik Üniversitesi’nde doçent olarak görev yaptı. 1989’da profesör unvanını aldı ve 
İTÜ İnşaat Fakültesi’ne atandı. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 7. 8. ve 9. Kalkınma 
Planı hazırlık çalışmaları kapsamında değişik görevler üstlendi. Hava alanı, li-
man, otoyol, alıveriş merkezi gibi işlerin üretim sürecinde bulundu. 1990-1992 
yıllarında İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. İMO İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen bilimsel toplantıların dü-
zenleme kurullarında yer aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde makaleleri ve bil-
dirileri bulunmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Nurettin Gencan

1949 yılında Burdur’da doğdu. 1973 yılında Adana 
İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
uzunca bir süre taahhüt işleri yaptı. 1995 yılında Seyhan 
Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak görev aldı. Halen 
Çukurova Belediyesi’nde danışman olarak mesleğini sür-
dürmektedir. 
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Hüseyin Gencer

1952 yılında Burdur’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı’nda 
yüksek lisansını yaptı. Aynı zamanda İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde 
işletmecilik eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı’nda doktora 
eğitimini tamamladı. 1974 yılında İstanbul Bayındırlık 
Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; statik mühendis, kont-

rol mühendisi, yapım şefi, yapım başmühendisi ve kontrol amiri olarak çalıştı. 
1978-1982 yılları arasında YTÜ Kadıköy Mühendislik ve Vatan Mühendislik İn-
şaat Bölümü’nde Yapı Statiği dersleri verdi. Ayrıca bir dönem Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu bünyesinde görev aldı. Ardından İstanbul Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğü’nde yapım inceleme şube müdürü, İstanbul Valiliği bünyesin-
de proje yönetimi danışmanı ve İstanbul Bayındırlık ve İskân il Müdürlüğü’nde 
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. İTÜ’de “Maliyet Yönetimi ve Teklif Hazırla-
ma” ile “İhale İşlemleri ve Sözleşme Yönetimi” derslerine girdi. Halen danışmanlık 
yapmakta, ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde meslekiçi eğitim 
kurslarında ders vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Gerçek

1946 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardın-
dan özel bir firmada sırasıyla; proje mühendisi, şantiye 
şefi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1975-1976 yılları 
arasında DSİ Kayseri Bölge Merkez Şube Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi ve memur olarak görev yaptı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra Kırıkkale SSK Hastanesi 
inşaatında şantiye şefi olarak çalıştı. 1978-1993 yılları 
arasında DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli sulama 

inşatlarında kontrol mühendisi, kısım şefi ve kontrol amiri olarak görev yaptı. 
Emekliliğinin ardından çeşitli illerde DSİ bölge sulama inşaatlarında sırasıyla; 
şantiye mühendisi, şantiye şefi ve altyapı koordinatör mühendisi olarak mesle-
ğini sürdürdü. 

Hacı Gitmiş

1950 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1973 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik 
Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Meslek hayatı süresince serbest inşaat mühendis-
liği yaptı. Halen mesleğini sürdürmektedir. Evli ve dört 
çocuk babasıdır. 
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Mazhar Göcen

1945 yılında İzmir’de doğdu. Erkek Sanat Enstitüsü’nden 
mezun olduktan sonra İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde 
iç şebeke teknisyeni olarak çalışırken 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli illerde Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı inşaatlarında şantiye şefi ve özel 
sektörde statik mühendis olarak çalıştı. Eskişehir İl İmar 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi, müdür yardımcısı ve 
müdür vekilliği görevlerinde bulundu. 1980 yılında Bur-

dur Bayındırlık İskân Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, müdür yardımcısı ve 
müdür vekili olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekliliğinin ardından kısa 
bir süre serbest proje mühendisi olarak çalıştı.

Cengiz Gökgün

1949 yılında Mersin’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra projecilik ve müteahhitlik 
yaptı. Halen kendi firmasında proje mühendisliği ve mü-
teahhitlik hizmetlerine devam etmektedir.

Mustafa Özcan Gökoğlu

1949 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniversite-
si Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından serbest mühendislik bürosu açtı. 
2006 yılında ise başka bir şirket kurarak kamu taahhüt 
işleri yaptı. Halen sahibi olduğu firmada genel müdür 
olarak mesleğini sürdürmektedir.
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İ. Ethem Gönenç

1951 yılında Çankırı’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
bir süre su ve atıksu şebeke inşaatlarında şantiye şefi 
olarak çalıştı. İTÜ Maçka İnşaat Fakültesi’nde 1974 yı-
lında asistan, 1979 yılında doktor asistan, 1984 yılında 
doçent ve 1990 yılında profesör oldu. Bu süreler içinde 
iki yıl Danimarka Teknik Üniversitesi ve bir yıl İngiltere 
Su Araştırma Merkezi’nde çalıştı 12 yıl profesör olarak 
görev yaptığı İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği 

Bölümü’nden emekli oldu. Ayrıca uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, 
kongrelere sunulmuş bildirileri ve yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. İGEM bün-
yesinde koordinatör olarak çalışmaktadır. 

Mustafa Gülata

1949 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1968 yılından itibaren Afyon ve Isparta’da 
mesleğini sürdürdü. 1996 yılında Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nden emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Gülbahar

1948 yılında Tokat-Zile’de doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-2003 yılları arasında müşavirlik mü-
hendislik firmasında teknik personel, idareci ve yönetici 
olarak görev yaptı. Emeklidir. İki çocuk babasıdır.
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A. Murat Güler

1948 yılında Kacaeli-Gölcük’te doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından serbest olarak çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra kısa bir süre serbest çalıştıktan 
sonra Değirmendere Belediyesi İmar Müdürlüğü yaptı. 
Halen özel bir şirkette mesleğini sürdürmektedir. 

Fahri Güler

1950 yılında Balıkesir-Bandırma’da doğdu. 1973 yılın-
da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

H. Şahin Günaltay

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre özel sektörde 
çalıştı. 1974-2011 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında 
su yapıları, konut, otel, fabrika, AVM, eğitim ve sağlık 
tesisi inşa eden bir firmada yönetici olarak görev yaptı. 
Evlidir.
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A. Necmettin Gündüz

1952 yılında Samsun’ da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1975 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini ta-
mamladı. 1988 yılında İTÜ’de doktora tezini verdi. Aynı 
yıl doktora sonrası çalışma için kabul edildiği University 
of California, Berkeley’de bir yıl süre ile doktora sonra-
sı çalışmasını sürdürdü. Halen İTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Aytan Günel

1947 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. Mezu-
niyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı’nda çalıştı. 
Demiryolları Limanlar ve Hava Yolları İnşaatları Genel 
Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; kontrol başmühendisi, 
kontrol amiri ve bölge müdür yardımcısı olarak görev 
yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yusuf Güneş

1948 yılında Bilecik’te doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında İl-
ler Bankası Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Dairesi 
Başkanlığı’nda inşaat mühendisi ve başmühendis olarak 
görev yaptı. 1977-1983 yılları arasında çimento fabrika 
inşaatlarında kontrol mühendisi ve tesis müdürü olarak 
çalıştı. 1983 yılında kamu görevinden ayrılarak kendi 
adına proje ve taahhüt işlerine başladı. Halen proje inşa-
at, taahhüt ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. 
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Mehmet Şükrü Güney

1950 yılında Siirt’te doğdu. 1973 yılında Insitut National 
Des Sciences Appliquees De Lyon’dan inşaat yüksek mü-
hendisi olarak mezun oldu. 1977 yılında doktor unvanını 
aldı. 1978 yılında İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde ça-
lıştı. 1980-1982 yılları arasında Ege Üniversitesi ve Do-
kuz Eylül Üniversitesi’nde görev aldı. 1983 yılında doçent 
unvanını aldı. 1989 yılında profesör unvanını almaya 
hak kazandı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim 
Dalı’nda görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bülent Güngör

1951 yılında Ağrı’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1975 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğiti-
mini tamamlayarak doktora unvanını aldı. 1973-1976 
yılları arasında DSİ’de inşaat mühendisi olarak çalıştı. 
1976 yılından bu yana özel bir inşaat firmasında yurt içi 
ve yurt dışında sırasıyla; saha mühendisi, proje müdür 
yardımcısı, proje müdürü, bölge müdürü, genel müdür 
yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı. 

Kamil Gür

1940 yılında Muğla’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 
yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel firmalarda büro mü-
hendisi, şantiye mühendisi, şantiye şefi ve şantiye mü-
dürü olarak görev yaptı. 2001-2011 yılları arasında çok 
sayıda konut inşa etti. 



91

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Halit Güraslan

1952 yılında Kayseri’de doğdu.1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette çalış-
tı. 1974-1982 yılları arasında aynı özel şirkette fabrika, 
baraj ve konut inşaatlarında görev aldı. 1982 yılında 
özel bir şirkette sanayi sitesi, konut sitesi, ofis blokları 
ve alışveriş merkezi inşaatları yaptı. Emeklidir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Hasan Gazi Gürbüz

1950 yılında Malatya-Darende’de doğdu. 1973 yılında 
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra başladığı yapsat işi-
ne devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Nuh Naci Gürbüz

1946 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. 1973 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında Diyarbakır 
YSE 12. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak 
çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra YSE Mü-
dürlüğü bünyesinde sırasıyla; inşaat mühendisi, müdür, 
il müdürü, proje uygulama şube müdürü ve bölge müdür 
yardımcısı olarak görev yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Süha Gürkan

1948 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Adana İkti-
sadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksek 
Okulu Gece Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi bo-
yunca PTT’de teknisyen olarak çalıştı. Mezuniyetinin ar-
dından PTT Başmüdürlüğü bünyesinde mühendis olarak 
görev yaptı. Emekliliğinin ardından özel bir inşaat fir-
masında şirket ortağı ve müdür göreviyle çalıştı. Emekli-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Fahrettin Gürsoy

1945 yılında Adıyaman’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974 yılında Köy Hizmetleri Adıyaman İl 
Müdürlüğü bünyesinde içmesuları şefi olarak görev yap-
tı. 1977-1994 yılları arasında Bayındırlık Müdürlüğü ve 
Köy Hizmetleri bünyesinde bayındırlık müdürü ve mü-
hendis olarak görev aldı. 1994 yılında Adıyaman Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. Emekliliğinin ar-
dından serbest mühendis olarak çalıştı. Halen bir yapı 
denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. 

Fahri Gürsoy

1936 yılında Konya-Bozkır’da doğdu. 1954 yılında Hari-
ta ve Kadastro Meslek Okulu’nu bitirdi ve Tapu Kadastro 
Müdürlüğü ile Konya DSİ ve Toprak Su Bölge Müdürlük-
lerinde harita teknisyeni olarak görev yaptı. 1973 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde çalıştı. Halen mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Cemal Gürsul

1948 yılında Elazığ-Baskil’de doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Türkiye Kömür işletmeleri bünyesinde mühendis, 
başmühendis ve müdür olarak görev yaptı. 1986 yılında 
Sivas Kangal Termik Santralinde müdür olarak çalıştı. 
Ardından kamu görevinden ayrılarak özel bir firmada 
teknik müdür olarak görev yaptı. Daha sonra kendi fir-
masını kurarak çeşitli içmesuyu, kanalizasyon projeleri 
gerçekleştirdi. Halen kendi firmasından mesleğini sür-
dürmektedir.

Adil Güvelioğlu

1949 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1976 yılları arasında YSE 8. Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde köprü kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 1976-1984 yılları arasında serbest müteahhitlik 
yaptı. Ardından bir süre yurtdışında çalıştı. 1993 yılın-
dan bu yana serbest mühendis olarak mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yüksel Güven

1940 yılında Erzincan’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1967-1986 yılları arasında SSK İnşaat Em-
lak Müdürlüğü bünyesinde kontrol şefi ve şef olarak ça-
lıştı. 1986-2013 yılları arasında taahhüt işleri üstlendi. 
Evlidir.
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Ali Güzel

1946 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ser-
best çalışmaya başladı. Halen serbest inşaat mühendisi 
olarak mesleğini sürdürmektedir.

Halil İbrahim Hamzaoğlu

1951 yılında Tirebolu’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Cemalettin Hançer

1950 yılında Sivas-Gemerek’te doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 yılında 
Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli kademe-
lerde görev yaptı. 1980 yılından sonra kamu görevinden 
ayrılarak müteahhitlik yaptı. Halen müteahhit olarak 
mesleğini sürdürmektedir.
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Zeki Hasgür

1946 yılında Denizli’de doğdu. 1965 yılında Kara Harp 
Okulu’nu 1966’da Topçu Okulu’nu bitirip Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde muvazzaf subay olarak çalıştı. 1973 yı-
lında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık 
Fakültesi İnşaat Bölümü’nden betonarme dalında inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1973-1974 yılların-
da Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
çalıştı. 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühen-
dislik Mimarlık Fakültesi Betonarme Ahşap-Çelik Yapılar 
Kürsüsü’nde akademik çalışmalarına devam etti. 1976-

1977 yılları arasında JICA bursu ile gittiği Japonya’da Uluslararası Deprem 
Mühendisliği ve Sismoloji Enstitüsü’de çalıştı. 1982 yılında doktora çalışmasını 
tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Ana-
bilim Dalı’nda doçent, 1996 yılında ise Profesör oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Sakarya Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi’nde ders verdi. Betonarme konusunda yayımlanmış 
bildirileri ve kitapları bulunmaktadır. 2013’te İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden emekli oldu. Halen İTÜ Deprem Mühendisliği Programı’nda ders 
vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Veli Ilıkan

1948 yılında Antalya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl bir inşaat fir-
masında şantiye şefi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra aynı firmada şirket ortağı ve genel 
inşaat koordinatörü olarak 1987 yılına kadar mesleğine 
devam etti. Halen 1988 yılında kurduğu inşaat firmasın-
da taahhüt işleri yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Ercan Işık

1945 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Özel Yükseliş Mühendislik Mimarlık İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1976 yılları arasında 
özel bir inşaatta şantiye şefi ve şantiye sorumlusu olarak 
görev yaptı. 1976-1990 yılları arasında serbest ticaretle 
uğraştı. Evlidir.
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Ömer Işık

1951 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyeti-
nin ardından çeşitli inşaat işleri yaptı. Halen özel bir şir-
ketin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sıddık İlbak

1941 yılında Van-Özalp’te doğdu. 1963 yılında vekil 
öğretmenlik yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra İstanbul Karayolları’nda sürveyan olarak çalış-
tı. 1973 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Gece Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
özel bir firmada başmühendis olarak çalıştı. 1975 yılın-
da mühendislik ve mimarlık bürosu kurdu. 1982 yılında 
yurt dışında şantiyelerde başmühendis olarak görev yap-
tı. 1995 yılında Tuzla Belediyesi’nde başkan danışmanlığı 

görevinde bulundu. 2003 yılında özel bir şirkette koordinatörlük yaptı. 2006 yı-
lında Tuzla Tersaneler Birliği’nde görev aldı. Halen proje denetçisi olarak mesle-
ğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bekir İlhan

1950 yılında İzmit’te doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973 yılında İzmit Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra İzmit Belediyesi’nde sırasıyla; kontrol mühen-
disi, fen işleri müdürü ve fen işleri daire başkanı olarak 
görev yaptı. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 
Yazı İşleri Daire Başkanı olarak görev aldı. Emeklidir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.
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Fikret İlhan

1950 yılında Muğla-Dalaman’da doğdu. 1973 yılın-
da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İller 
Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaptı. 1980 
yılından İller Bankası’ndan ayrılarak serbest çalıştı. 1992 
yılında Muğla Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi’nde inşa-
at mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Aynı zamanda 
Muğla Üniversitesi İnşaat Meslek Yüksekokulu’nda ders 
verdi. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin İlhan

1948 yılında Gümüşhane-Kelkit’te doğdu. 1973 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından YSE 
10. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra Trabzon Yapı İşleri 11. Bölge Mü-
dürlüğü bünyesinde kontrolör olarak görev yaptı. Ar-
dından kısa bir süre serbest olarak çalıştı. 1982 yılında 
TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü Yapı İşleri’nde televizyon 
ve radyo istasyonlarının inşaatlarında kontrol ve şube 
müdürü olarak görev yaptı ve emekli oldu. Emekliliğinin 

ardından müşavir bir firmada yapı kontrolörü olarak görev üstlendi. 

Adem İlik

1953 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğini 
denetim, proje, danışmanlık ve yapım hizmetleri alanın-
da sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mehmet Halil İlkay

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
kısa bir süre Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 
1974-1978 yılları arasında İstanbul Yapı İşleri 1. Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 1978-2008 yılları arasında İzmir Petkim Petrokim-
ya A.Ş.’de sırasıyla; kontrol mühendisi, kontrol şefi, kont-
rol başmühendisi, müdür yardımcısı ve yönetici olarak 
çalıştı. Emeklidir. Halen sigorta eksperliği ve bilirkişilik 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kudret İmren

1949 yılında Çanakkale-Gelibolu’da doğdu. 1973 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında 
SSK Emlak İnşaat işleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 
1974-1976 yılları arasında özel bir firmada saha mühen-
disi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra yurt dışında konut, idari ve sosyal 
tesis gibi işlerde saha mühendisi ve şantiye şefi olarak 
görev yaptı. 1985-2013 yılları arasında yurt içinde özel 

sektörde sorumlu mühendis, şantiye şefi ve saha mühendisi olarak çalıştı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

İ. Hayati İnam

1943 yılında Zonguldak-Kozlu’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1968-1971 yılları arasında mü-
teahhit olarak çalıştı. 1974 yılında Kara Kuvvetleri bün-
yesinde görev yaptı. Ardından TKİ Genel Müdürlüğü’nde 
şef mühendis olarak çalıştı 1975 yılında askerlik hizme-
tini tamamladı. 1978 yılında Etibank bünyesinde mü-
hendis olarak görev yaptı. Bir dönem özel bir firmada 
genel müdür görevine atandı. 1983 yılında TCDİ Genel 

Müdürlüğü’nde göreve başladı. Daha sonra İSDEMİR’de başmühendis ve teknik 
müfettiş olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü’nde başmüfettiş olarak görev 
yaptı. 2008 yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde başmüfettiş ola-
rak çalıştı. Emeklidir. Halen bilirkişilik yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.
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Mustafa Hilmi İnan

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. TEK İnşaat Daire Başkanlığı bünyesinde meslek ha-
yatına başladı. 1996 yılında bu kurumdan emekli oldu. 
Emekliliğinin ardından bir süre serbest inşaat mühendis-
liği yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İsmail İnce

1950 yılında Karabük-Eflani’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir statik hesap bü-
rosunda çalıştı. Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde büro mühendisi, proje mühendi-
si ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra tekrar Karabük Demir ve Çelik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde şantiye şefi olarak ça-
lıştı. 1977-2012 yılları arasında çeşitli özel inşaat firma-

larında ihale, kontrol amiri, inşaat müdürü, imalat planlama ve proje müdürü, 
taahhüt ve pazarlama müdürü, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu ikinci 
başkanı, şirket müdürü, proje koordinatörü, şantiye şefi, uzman mühendis, tü-
nel kontrol mühendisi, kontrol mühendisi olarak çalıştı. Emeklidir. Halen serbest 
olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Necati İncekara

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1974 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bulundu. Ardından Bursa Bayın-
dırlık il Müdürlüğü’nde yapı kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra YSE 2. 
Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve etüt proje 
şefi olarak çalıştı. 1986-1997 yılları arasında Köy Hiz-
metleri bünyesinde sırasıyla; proje mühendisi, içme sula-
rı şube müdürü, kontrol mühendisi, proje uygulama şube 

müdürü ve kesin hesap mühendisi olarak görev yaptı. Emeklidir. Halen bir yapı 
denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. 
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Süleyman Sırrı İncekaş

1944 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Gazi Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardında kısa bir süre şantiye şefi olarak ça-
lıştı. 1975 yılında müteahhit olarak mesleğini sürdürdü. 
1979 yılında bir dönem kamu kesiminde yönetici olarak 
çalıştıktan sonra müteahhitliğe devam etti. 1985 yılında 
bilirkişi olarak çalışmaya başladı. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Osman İşcan

1951 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
Zonguldak Bayındırlık İl Müdürlüğü’nde inşaat mühen-
disi olarak göreve başladı. 1976-1998 yıllarında Türki-
ye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi ve kontrol başmühendisi olarak çalıştı. 1996-
1998 yıllarında TBMM’de danışman olarak görev yaptı. 
1998 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Genel Müdürlüğü’nde Yapı İşleri Daire Başkanı ola-

rak görevini sürdürdü. Daire Başkanlığı görevi sırasında 2001-2003 yılları ara-
sında Harp Akademileri’ne bağlı Milli Güvenlik Akademisi’ne devam etti. 2004 
yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra üç yıl kadar özel sektörde çalıştı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Ünal İşci

1947 yılında Amasya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973 yılında Van YSE Müdürlüğü’nde içme 
suları yapım mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra Amasya YSE müdürü olarak gö-
rev yaptı. 1980 yılında kurum değiştirerek DSİ 73. Şube 
Müdürlüğü’nde sırasıyla; başmühendis, şube müdür yar-
dımcısı ve şube müdür vekili olarak çalıştı. Emeklidir. 
Halen kendi adına kurmuş olduğu şirkette plan, proje ve 
taahhüt işleri yaparak mesleğini sürdürmektedir. 
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İbrahim Kaba

1946 yılında Kocaeli-Gölcük`te doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Değirmendere Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. Ardından özel bir 
inşaat firmasında şantiye şefliği yaptı. 1978-1984 yılları 
arasında İzmit Belediyesi Yeni Yerleşmeler ve Gecekondu 
Müdürlüğü görevinde bulundu. Bir dönem Değirmende-
re Belediye Başkanlığı yaptı. 1989-2000 yılları arasında 
çeşitli belediyelerde kontrol mühendisi ve imar kontrol 

mühendisi olarak çalıştı. 2000-2001 yılları arasında taahhüt işleri yaptı. Ayrıca 
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde mesleki denetim görevinde bulun-
du. Halen bir yapı denetim firması ortağı ve denetçi mühendis olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Mehmet Kadan

1950 yılında Antalya-Serik’te doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında 
özel bir firmada proje ve inşaat işlerinde çalıştı. Ardın-
dan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Manisa Bayındırlık 
İl Müdürlüğü bünyesinde inşaat mühendisi ve kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1977 yılından itibaren Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdür-
lüğü bünyesinde iş güvenliği müfettiş yardımcısı olarak 
görev yaptı. İzmir ve Erzurum İş Teftiş Grup Başkanlık-

larında iş müfettişi olarak çalıştı. 1982 yılında Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi 
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1983 yılından bugüne Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa İş Teftiş Grup Başkanlığı’nda iş başmüfettişi 
olarak çalışmaktadır. Ayrıca ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait tüm işyerle-
rinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden inceleme ve denetim yapmaktadır. 

Mehmet Kadıoğlu

1943 yılında Kilis’te doğdu. 1973 yılında İDMMA Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminden önce öğ-
retmenlik yaptı. 1973 yılında SEKA Genel Müdürlüğü 
bünyesinde inşaat mühendisi, kontrol mühendisi, inşa-
at kontrol mühendisi, inşaat bakım şefi ve inşaat bakım 
müdürü olarak çalıştı. SEKA’nın kapanmasının ardından 
2004-2008 yılları arasında Kocaeli Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 
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Ahmet Kafa

1951 yılında Çorum-İskilip’te doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden me-
zun oldu. Ankara’da bir dini tesis inşaatında meslek ha-
yatına başladı. 1975-1979 yılları arasında İmar ve İskân 
Bakanlığı Çorum İl İmar Müdürlüğü’nde çalıştı. 1979-
1994 yılları arasında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
bünyesinde kontrol mühendisi ve inşaat şube müdürü 
olarak görev aldı. 1994-1999 yılları arasında Bursa Yıl-
dırım Belediyesi’nde fen işleri müdürlüğü, teknik belediye 
başkan yardımcılığı ve belediye başkan yardımcısı olarak 

mesleğini sürdürdü. Emeklidir. Halen bir yapı denetim firmasının kurucu ortağı 
ve yapı denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Ali Kahraman

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden 
mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca İller Bankası Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Mezuniyetinin ardından İller 
Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak 
çalışmaya devam etti. Emeklidir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır. 

Gülsüm Solmaz Kakat

1950 yılında Artvin-Yusufeli’nde doğdu. 1973 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yı-
lında Erzurum Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde çalış-
maya başladı. 1994 yılında İstanbul Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nden emekli oldu. Halen bilirkişilik yaparak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Tümay Kalaycıoğlu

1951 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Meslek hayatı boyunca birçok özel firmanın yurtiçi ve 
yurt dışındaki büyük ölçekli projelerde; saha mühendisi, 
şantiye şefi, proje mühendisi, proje koordinatörü, proje 
müdürü, genel müdür olarak çalıştı. Bir dönem müteah-
hitlik yaptı. Halen özel bir firmanın yurtdışı projesinde 
proje müdürü olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Mustafa Kalelioğlu

1949 yılında Çorum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Meslek hayatı boyunca yurtiçi ve yurtdışında proje 
müşavirlik, inşaat ve taahhüt hizmetleri yaptı. Yöneticisi 
ve sahibi olduğu şirketlerde mesleki çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fahrettin Kama

1948 yılında Balıkesir’de doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından değişik işlerde inşaat 
mühendisi, şantiye şefi yardımcısı ve şantiye şefi olarak 
çalıştı. Emekliliğinin ardından özel sektörde teknik büro 
müdürü, kontrol mühendisi, bölge müdürü ve koordina-
tör olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Osman Zeki Kamburoğlu

1951 yılında Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Mühen-
dislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973-
1978 yılları arasında YSE Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. Bir dönem 
proje işleri ile uğraştı. 1981-2001 yılları arasında müte-
ahhitlik yaptı. Halen konut inşaatları yaparak mesleğini 
sürdürmektedir. 

Mehmet Zeki Kanbak

1942 yılında Giresun-Görele’de doğdu. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra 1973 yılında İstanbul Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Lisans eğitimi boyunca Çalışma Bakanlığı bünyesinde 
görev aldı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde işe başladı. Emekli-
dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Faruk Kanberler

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniversite-
si Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından serbest olarak proje mühendisi 
ve şantiye kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1980-2000 
yılları arasında müteahhit olarak görev aldı. Emeklidir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Halil Kandamış

1947 yılında Hatay-Belen’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Maliye Bakanlığı’nda 
memur olarak çalıştı. Mezuniyetinin ardından kamu gö-
revinden ayrılarak kendi proje bürosunu açtı. Halen mü-
hendis ve müteahhit olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Taner Kantarcıoğlu

1946 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mühendis-
lik Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra Köy Hizmetleri Bakanlığı 
YSE 5. Bölge Müdürlüğü’nde teknik şef olarak çalıştı. Ar-
dından çeşitli illerde ve özel firma inşaatlarında kontrol 
şefi, grup amiri ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1998 
yılında emekli oldu. 2000 yılına kadar müşavirlik firma-
sında otoyol ve çevreyolu inşaatlarında çalıştı. Çeşitli 
illerde metro inşaatı ve müşavirlik hizmetlerinde bulun-

duktan sonra Eskişehir’de hızlı tren yapımını üstlenen müşavir firmada kontrol 
şefi olarak görev yaptı. Halen bir müşavir firmada kontrol şefi olarak mesleğini 
sürdürmektedir.

Emin Kaplan

1951 yılında Konya-Doğanhisar’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tatbiki 
mekanik dalından yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Mezuniyetinin ardından özel mühendislik firmalarında 
proje mühendisi olarak çalıştı. Bir dönem müteahhitlik 
yaptı. 1974 yılında ortağı olduğu özel proje ve mühendis-
lik firmasında yurt içi ve yurt dışında su ve atıksu arıtma 
tesisi inşaat işleri gerçekleştirdi. 1983 yılında yönetim 
kurulu üyesi olduğu firmada değişik pozisyonlarda bu-
lundu. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Orhan Kara

1950 yılında Urfa’da doğdu. 1973 yılında Elazığ Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1983 yılları arasında çe-
şitli projelerde şantiyeci olarak çalıştı. Daha sonra inşa-
at taahhüt işleri yaptı. Halen taahhüt ve yapsat inşaat-
ları yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Mehmet Orhan Karabeyoğlu

1952 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel firma inşaatı ve çeşit-
li sanayi binalarının yapımında statik atölye şefi, şantiye 
şefi ve şirket genel müdürü olarak görev yaptı. 1993 yı-
lında serbest ticaretle uğraştı. Ayrıca bir dönem belediye 
meclis üyeliğinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hasan Karabıyık

1948 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1973-1984 yılları arasında DSİ 18. Bölge Mü-
dürlüğü bünyesinde inşaat mühendisi, planlama teknik 
şefi, baraj şubesi başmühendisi olarak çalıştı. 1984-2012 
yılları arasında çeşitli termik santral, baraj, metro, HES 
projesi, yol işlerinde şantiye şefi, proje müdürü ve inşaat 
grup müdürü olarak mesleğini sürdürdü. Evlidir.
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Hasan Karaca

1948 yılında Samsun-Alaçam’da doğdu. 1973 yılında Yıl-
dız teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kendi şirketini ku-
rarak çeşitli sanayi yapıları ve konut projeleri inşaa etti. 
Halen proje müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

H. Basri Karaduman

1945 yılında İstanbul-Bakırköy’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1983 yılları arasında 
Edirne DSİ’nin çeşitli bölge müdürlüklerinde şantiye mü-
hendisi, kontrol mühendisi ve başmühendis olarak çalış-
tı. 1983-1999 yılları arasında İstanbul DSİ 14. Bölge Mü-
dürlüğü ve 141. Şube Müdürlüğü’nün içme suyu projesi, 
köprü inşaatı emanet işi, tünel ve açık kanal inşaatla-
rında sırasıyla; kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve 

tatbikat mühendisi olarak görev aldı. 1999-2001 yılları arasında özel bir firma-
nın içme suyu sistemi ile tünel inşaatlarında müşavir inşaat mühendisliği yaptı. 
Halen bir yapı denetim firmasında görevini sürdürmektedir.

Hasan Karagözoğlu

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1978-
2001 yılları arasında TMO Trakya Bölgesi Şantiyeleri ve 
Genel Müdürlük Teknik İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 
hak ediş, kesin hesap ve ihale bölümlerinde görev aldı. 
Emekliliğinin ardından yurt dışında çeşitli konut ve öğ-
renci yurtları inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 
2008 yılında yurda dönerek toplu konut inşaatlarında 
görev üstlendi. Halen bir yapı denetim firmasında mesle-
ğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Yunus Karakeçili

1946 yılında Şanlıurfa-Siverek’te doğdu. 1973 yılında 
Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Orta Anadolu Linyitleri Kömür İşletmeleri’nde 
çalıştı. Bayındırlık il müdürlüklerinde ve Devlet Demir-
yollarında görev yaptı. 1983 yılında Devlet Su İşleri bün-
yesinde tünel işlerinde çalışmaya başladı. Ardından aynı 
kurumda şube müdürü olarak görevini sürdürdü. Emek-
lidir. Halen özel işlerde kontrollük ve danışmanlık yap-
maktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Halil İbrahim Karataş

1950 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre özel 
bir firmada şantiye şefi olarak çalıştı. Askerlik hizmeti-
ni tamamladıktan sonra mühendislik bürosunu açarak 
proje yaptı, eğitim tesisi inşa etti. Bir dönem Malatya Be-
lediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Halen 1997 yılında kurmuş 
olduğu firmada mesleğini sürdürmektedir. 

Abdullah Karayandı

1947 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında Adana 
İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1974-1976 yılları arasında 
özel bir şirketin fabrika inşaatında kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1976 yılında Adana Yapı İşleri 14. Bölge 
Müdürlüğü’nde görev yaptı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra Adana, Konya, Hatay ve Mersin Bayın-
dırlık ve İskân Müdürlüğü’nde görev yaptı. Emekliliğinin 
ardından müteahhitlik firmasında kesin hesap mühendi-
si olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında mes-
leğini sürdürmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır. 
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Yüksel Karsu

1949 yılında Erzincan’da doğdu. 1973 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi inşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Van İller Banka-
sı Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptı. 
Ardından Yapı İşleri 12. Bölge’de başmühendis ve bölge 
müdürü olarak çalıştı. Aydın Bayındılık Müdürlüğü’nde 
teknik uzman olarak görev yaptı. 1980 yılında kamu 
görevinden ayrılarak tesis, köprü, yol ve sulama proje-
lerinin yapımını gerçekleştirdi. Ayrıca İzmir Bornova 
Belediyesi’nde imar müdürü olarak çalıştı. Ardından Köy 

Hizmetleri İzmir Bölgesi’nde proje mühendisi olarak görev yaptı. Halen bir yapı 
denetim firmasında yapı denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 

İrfan Kartal

1949 yılında Van’da doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı bünyesin-
de Van ve Afyon’da kontrol mühendisi ve bölge müdürü 
olarak görev yaptı. 1982 yılından bu yana serbest olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Sait Kasapbaşı

1951 yılında Gaziantep’te doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1976 yılında aynı üniversitede deprem mü-
hendisliği dalında yüksek lisans eğitimi tamamladı. Yük-
sek lisans eğitimi boyunca yapı tasarımı dersinde öğ-
renci asistanlığı yaptı. Bir süre sanayi yapılarının statik 
projelerini yapan bir şirkette çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra kendi proje firmasını kurdu. Mü-
teahhitlik faaliyetlerinin yanı sıra bir çok binanın statik 
projelerini yaptı. 1986 yılından bu yana konut, işyeri gibi 

işler yaparak mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca bir dönem Gaziantep İnşaat Mü-
teahhitleri Derneği yönetim kurulnda görev aldı. Evli iki çocuk babasıdır.
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Derviş Kaya

1943 yılında Adana-İmamoğlu’da doğdu. 1973 yılında 
Adana İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühen-
dislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Karayolları Bölge ve Genel Müdürlüğü bünye-
sinde çalıştı. Ardından Demiryolları, Limanlar ve Hava 
Meydanları Genel Müdürlüğü 9. ve 2. Bölge Müdürlü-
ğü bünyesinde liman araştırma başmühendisi ve yapım 
başmühendisi olarak görev yaptı. Ardından Adana Hava 
Meydanları’ndan emekli oldu.

Fikri Kaya

1936 yılında Elazığ’da doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1954-1959 yılları arasından 
yılında Diyarbakır ve Elazığ Tapulama Müdürlüklerinde 
kadastro teknisyeni olarak görev yaptı. Askerlik hizmeti-
ni tamamladıktan sonra Ankara Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Fotoğrametri Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 
1962 yılında mühendis ve teknik elemanları kapsayan 
‘Teknik İş Sendikası’nın kurucuları arasında yer aldı. 
1970 yılında kamudaki görevinden ayrıldı. Bir dönem İl-

ler Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1973 yılında İMO Yönetim Ku-
rulu üyeliği yaptı. İMO Onur Kurulu Başkanlığı ve İMO Genel Sekreterliği görev-
lerinde bulundu. Emeklidir. 

Lütfi Kaya

1947 yılında Eskişehir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada mühendis 
olarak çalıştı. 1974-1985 yılları arasında Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı bünyesinde sırasıyla; kontrol mühendi-
si, bölge müdürü yardımcısı, bölge müdürü vekili, inşaat 
yapım başmühendisi, inşaat kontrol başmühendisi, bölge 
müdür yardımcısı ve bölge müdürü vekili olarak görev 
yaptı. 1985-1999 yılları Başbakanlık Beden Terbiyesi Böl-
ge Başkanlığı bünyesinde çeşitli açık ve kapalı spor tesi-

si inşaatlarında yapım, bakım ve onarım görevinde bulundu. 2000- 2001 yılları 
arasında bir yapı denetim firmasında inşaat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
Halen yapı denetim mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.
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Mehmet Kaya

1947 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Köy İşleri Bakanlığı 
YSE 5. Bölge Müdürlüğü’nde Etüt Plan Şefliği’nde proje 
mühendisi olarak çalıştı. Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı 
Isparta Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde kontrol mü-
hendisi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra kamu görevinden istifa ederek kendi fir-
masını kurdu. 1976-1996 yılları arasında proje, inşaat 
ve kontrollük firmasında resmi ve özel işler yaptı. 1996 

yılında DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğü’ne atandı. 2001 
yılında emekli oldu. Halen kendi şirketinde mesleğini sürdürmektedir. 

Mehmet Emin Kaya

1949 yılında Bursa’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973- 1978 
yılları arasında Etibank bünyesinde şantiye mühendisi, 
kontrol mühendisi ve başmühendis olarak çalıştı. 1982 
yılında özel bir inşaat firmasında şantiye şefi, şantiye 
müdürü ve proje müdürü olarak görev yaptı. Çeşitli şir-
ketlerde mühendis ve taşeron olarak çalıştı. Halen Türki-
ye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası bünyesinde kontrol 
mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Mehmet Metin Kaya

1947 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından çimento fabrikasında şan-
tiye şefi olarak çalıştı. 1975-1986 yılları arasında kendi 
kurmuş olduğu firmada çeşitli fabrika, alüminyum ve 
entegre tesisi gibi inşaatları tamamladı. 1986-1989 yılla-
rı arasında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Hiz-
met ve Sanayi Yapıları Kontrollük Hizmetleri bünyesinde 
görev aldı. 1989-1997 yılları arasında çeşitli havalimanı 

inşaatları ile Petrol Ofisi Aliağa Rafinerisi’nde kontrol mühendisi ve şantiye şefi 
olarak çalıştı. Halen kurucu ortağı olduğu firmada mesleğini sürdürmektedir. 
Evlidir.
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Selahattin Kaya

1947 yılında Çorum’da doğdu. 1965-1966 yılları arasın-
da vekil öğretmenlik yaptıktan sonra Çorum Belediyesi 
Fen İşleri’nde çalıştı. 1973 yılında İstanbul Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden mezun 
oldu. Lisans eğitimi boyunca gündüzleri İstanbul Üniver-
sitesi Yapı İşleri Başkanlığı’nda çalıştı. 1976-1988 yılları 
arasında çeşitli illerde ve işlerde sırasıyla; şantiye şefi, 
başmühendis olarak mesleğini sürdürdü. Edirne Devlet 
Su İşleri’nde görev yaptıktan sonra 2012 yılında emekli 

oldu. Halen bir yapı denetim firmasında meslek hayatına devam etmektedir..

Cemal Kayan

1947 yılında Kayseri-Gümüşali’de doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1966-1968 
yılları arasında DSİ 21. Şube Müdürlüğü bünyesinde ça-
lıştı. 1968-1972 yılları arasında Ankara Tapu Müdürlüğü 
Tescil ve Komisyon İşlemlerinde memur olarak görev yap-
tı. 1974-1999 yılları arasında Karayolları Bölge Müdür-
lüğü bünyesinde sırasıyla; ekip şefi, etüt ekip şefi ve arazi 
mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. 2001-2013 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda teknik danışman ve proje 
müdürü olarak çalıştı.

Simyon Kayıkçıoğlu

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu’ndan 
mezun oldu. Meslek hayatı süresince yurt içi ve yurt dı-
şında şantiye şefliği, müteahhitlik ve genel müdürlük 
yaptı.
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Türker Kazak

1947 yılında Amasya-Suluova’da doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Za-
fer Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Pet-
rol Ofisi Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Mezuniyet sonrası 
aynı kurumda kontrol mühendisi oldu. Askerlik hizmeti-
ni tamamladıktan sonra çeşitli özel firmalarda saha mü-
hendisi, şantiye şefi ve müteahhit olarak görev yaptı. Üç 
dönem Amasya Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkan 
vekilliği görevinde bulundu. 1992 yılından İMO Amasya 

Temsilciliğine seçildi ve sekiz sene bu görevde kaldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Kazancı

1946 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Kah-
ramanmaraş Bayındırlık Müdürlüğü’nde göreve başladı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Toprak ve İskân 
Bakanlığı’nda inşaat başmühendisi olarak çalıştı. 1980 
yılında Kahramanmaraş Afet İnşaat Amirliği’ne atandı. 
Daha sonra Kahramanmaraş İl İmar Müdürlüğü’ne ge-
tirildi. Bir dönem Bayındırlık İl İmar Müdür Yardımcılığı 
yaptı. Emeklidir.

Niyazi Keçeci

1942 yılında Ankara-Kızılcahamam’da doğdu. 1973 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demisi İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden mezun 
oldu. Lisans eğitimi boyunca çalışmış olduğu Deniz Harp 
Akademisi’nde mühendis olarak göreve başladı. Ardın-
dan DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi’nde 
görev yaptı. Daha sonra özel firmaların sulama şantiye-
lerinde şantiye şefi olarak çalıştı. Kurucu ortağı olduğu 
bir proje firması kurdu. Halen aynı firmada mesleğini 
sürdürmektedir. 
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Mahmut Keçeli

1948 yılında Adana-Sarıçam’da doğdu. 1973 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
1978 yılına kadar Adana Belediyesi’nde çeşitli görevlerde 
bulundu. Bir dönem İMO Adana Şube Başkanlığı görevi-
ni yürüttü. Bir dönem müteahhitlik yaptı. Ayrıca Adana 
Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 
1987 yılında Adana Milletvekili seçildi. 

Dursun Ali Kemer

1948 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Meslek hayatı boyunca müteahhitlik yaptı. 
Halen müteahhit olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli 
ve bir çocuk babasıdır. 

Hasan Kılıç

1948 yılında Ordu’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1990 yılları arasında serbest olarak 
çalıştı. 1990 yılında milletvekili seçildi. Halen serbest 
mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir. 
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İrfan Kılıç

1946 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1998 yılları 
arasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalış-
tı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fikret Kılıçkaya

1949 yılında Kayseri-Talas’ta doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974 yılında Kayseri Belediye Başkanlığı Fen 
İşleri Müdürlüğü Yol Kanal Şefliği’nde sırasıyla; imar 
müdürü, fen işleri müdür yardımcısı, tapu ve istimlak 
müdürü olarak çalıştı. 1985 yılında Beyoğlu Belediye Baş-
kanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, fen 
işleri müdür yardımcısı ve fen işleri müdürü olarak görev 
yaptı. Emeklidir.

Şadan Kılınç

1943 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1964 yılında Ada-
na Akşam Tekniker Okulu Yapı Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra DSİ’de çalıştı. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız Yüksekokulu İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından proje bürosunda çalıştı, taahhüt işlerini 
yürüttü. 1976 yılında kendi bürosunu açarak projecilik 
ve müteahhitlik yaptı. Bir süre yurt dışında çalıştı. Yurda 
döndükten sonra taahhüt ve yapsat işlerine devam etti. 
Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmek-
tedir. İki çocuk babasıdır. 
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Mehmet Zafer Kınacı

1951 yılında Kilis’te doğdu. 1973 yılında Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezun olduktan sonra ODTÜ İnşaat Mühen-
disliği Yapı Statiği Bölümü’nde öğrenci asistanlığı yaptı. 
1974-1976 yılları arasında TCDD Statik Şube’de proje 
mühendisi olarak çalıştı. Halen 1977 yılında başladığı 
projeciliği ve müşavirliği sürdürmektedir. Ayrıca mesleki 
konularda yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.

Selim Kırılmaz

1945 yılında Mardin’de doğdu. Mardin Sanat Enstitüsü’nü 
bitirdikten sonra Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde çalış-
tı. 1973 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından serbest mühendis olarak 
çalıştı. İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri Başkanlığı’nda 
kontrolör olarak görev yaptı. 1985 yılında başladığı ser-
best mühendislik faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Rüştü Kırkan

1941 yılında Manisa-Akhisar’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca tek-
nisyen olarak çalıştı. Mezuniyetinin ardından yurt içi ve 
yurt dışı işlerde şantiye şefi ve proje müdürü olarak ça-
lıştı; taahhüt işleri gerçekleştirdi. Halen bir yapı denetim 
firmasında proje denetçisi ve bilirkişi olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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İlhan Kıvanç

1946 yılında Erzurum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Akademi-
si İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-
1975 yılları arasında İngiltere’de ulaşım planlaması ve 
trafik mühendisliği alanında master eğitimini tamam-
ladı. 1975-1983 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Ba-
kanlığı bünyesinde trafik mühendisi ve ulaşım planlama 
başmühendisi olarak görev yaptı. 1983-1989 yılları ara-
sında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ulaşım müdür-
lüğü ve trafik müdürlüğü görevini üstlendi. 1989-2005 

yılları arasında Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı işleri Müdürlüğü bünyesinde 
kontrol mühendisliği ve kontrol amirliği yaptı. Halen bir yapı denetim firmasın-
da müdür göreviyle mesleğini sürdürmektedir.

Erdoğan Şaban Kızmaz

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Elazığ 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre serbest mü-
hendis olarak çalıştı. Ardından TCDD Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde inşaat mühendisi ve başmühendis olarak ça-
lıştı. Aynı kurumda yol müdür yardımcılığını vekâleten 
yürüttükten sonra başmühendis oldu. Emeklidir. 

Kemal Kisirlioğlu

1950 yılında Muğla-Milas’ta doğdu. 1973 yılında İzmir 
Buca Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. 1974 yılında serbest mühendislik bürosu açtı. Ha-
len özel bir mühendislik bürosunda proje ve taahhüt iş-
leri yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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Talat Kocabaş

1950 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Adana İktisa-
di Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1974 yılın-
da İskenderun Çimento Fabrikası’nda kontrol mühendisi 
olarak göreve başladı. 1977 yılında Adana DSİ 6. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Halen serbest mühendis ve müte-
ahhit olarak kendi şirketinde mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Kocaer

1947 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1974 yılın-
da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1975 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Teknik-Mekanik ve Genel 
Mukavemet Kürsüsüne asistan olarak atandı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra 1980 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim 
Dalı’ndan doktor mühendis unvanı ile mezun oldu. 1981-

1999 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev 
yaptı. Halen Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görevini sür-
dürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Ali Rıza Kocakaya

1950 yılında Kahramanmaraş-Afşin’de doğdu. 1973 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Karayolları Bursa 14. ve Mersin 5. Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde görev yaptı. Kamu görevinden ayrılarak bir 
süre serbest mühendis olarak çalıştı. Ardından Karayol-
ları 14. Bölge’de görev yaptı. Emeklidir. 2005-2009 yılları 
arasında yapı denetim firması ortağı oldu. 2010-2013 
yılları arasında yapı denetim firmalarında yapı denetçisi 
ve idareci olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Ali Koç

1950 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Kırk-
lareli Belediyesi’nde çalıştı. 1974-2001 yılları arasında 
Kırklareli Bayındırlık Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; 
inşaat mühendisi, müdür yardımcısı ve bayındırlık mü-
dürü olarak görev yaptı. Emeklidir. Halen bir yapı dene-
tim şirketinde mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Mehmet Koç

1946 yılında Tokat-Erbaa’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1974 yılları 
arasında İller Bankası 1. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1975-1978 yılları arasında özel 
bir inşaat firmasında şantiye şefi olarak görev yaptı. 
1979 yılında YSE Ordu İl Müdürlüğü’nde kontrol mü-
hendisi olarak bulundu. Bir süre yurt dışında şantiye şefi 
olarak çalıştıktan sonra ülkeye dönerek özel bir şirkette 
şantiye şefliği ve proje müdürlüğü üstlendi. 

 

Ahmet Koçan

1946 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kamu kurumunda 
kontrol mühendisi, başmühendis ve çeşitli kademelerde 
yönetici olarak çalıştı. Emeklidir. Halen özel bir şirkette 
proje koordinatörü ve yönetici olarak mesleğini sürdür-
mektedir.
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Yılmaz Kolot

1950 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1973 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Bölümü Betonarme alanında yüksek lisans eğiti-
mini tamamlayarak yüksek inşaat mühendisi olarak me-
zun oldu. 1973 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığı’nda statiker 
olarak işe başladı. 1976 yılında Trabzon Yapı İşleri 11. 
Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı. Ardından kısa bir süre 
Artvin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde çalıştı. 1985-
2000 yılları arasında ise KTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı’nda görev yaptı. Emeklidir. 2001-2013 yılları arasında özel bir yapı 
denetim şirketlerinde proje denetçisi olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Muzaffer Kosif

1945 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1973-1977 yılları arasında çeşitli sanayi tesislerinin ta-
sarımını ve uygulamasını gerçekleştirdi. Askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra kısa bir süre serbest mühendis 
olarak görev yaptı. Ayrıca bir dönem yurt dışında çalıştı. 
Yurda döndükten sonra kendi bürosunu açarak toplu ko-
nut inşa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fahrettin Köklü

1951 yılında Üsküp’te doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı yıl proje ve inşaat işlerinde çalıştı. Muhtelif 
proje işlerinde çalıştı, yapsat müteahhitliği yaptı. Halen 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Erdinç Köksal

1946 Yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1974-1990 yılları 
arasında iki dönem İMO Genel Sekreteri, üç dönem İMO 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve bir dönem İMO Onur 
Kurulu Üyeliği yaptı. Meslek hayatı boyunca özel sektör-
de şantiye şefi, proje müdürü, inşaat grup müdürü ve 
genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Ayrıca bir dönem 
yurt dışında mesleki faaliyetlerde bulundu. Halen bir 
müşavirlik firmasında proje müdürlüğü yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İsmet Köse

1946 yılında Muğla’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973 yılında Antalya Karayolları 13. Bölge 
Müdürlüğü’nde şantiye şefliği yaptı. Muğla Toprak İskân 
Müdürlüğü’nde inşaat başmühendisi olarak çalıştı. Muğ-
la Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli birimlerde 
şube müdürlüğü ve müdürlük yaptı. Emeklidir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Veysel Köseler

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir fabrika in-
şaatında şantiye şefi olarak çalıştı. Ardından Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi’nde çeşitli kademelerde görev aldı. Bir 
süre Kayseri Belediyesi’nde fen işleri müdürlüğünü sür-
dürdü. 1982 yılında kamu görevinden ayrılarak serbest 
çalıştı. Halen inşaat işleri yaparak mesleğini sürdürmek-
tedir.
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İsmet Köz

1949 yılında Erzincan’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından mühendislik büro-
su açtı. 1975-1976 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü 
bünyesinde inşaat mühendisi, kontrol mühendisi ve pro-
je mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 1999-
2002 yılları arasında özel firmalarda proje mühendisi 
olarak görev yaptı. 2002-2009 yılları arasında mühen-
dislik bürosu açtı. Halen özel firmalarda proje mühendisi 
olarak mesleğini sürdürmektedir.

Kazım Kuduoğlu

1948 yılında Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1975 
yılları arasında Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Etüt 
Ekip Şefliği’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra 1975-2011 yılları arasında Karayolları Genel 
Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; etüt ekip şefi, etüt arazi 
mühendisi, proje mühendisi, proje grup şefi, bölge mü-
dür yardımcısı, mühendis ve şube müdürü olarak çalış-
tıktan sonra emekli oldu. Üç çocuk babasıdır. 

Seyit Ahmet Kulaca

1951 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Beto-
narme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 
yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1973-1975 
yılları arasında Samsun Bayındırlık Müdürlüğü’nde ya-
pım başmühendisi ve inşaat hizmetleri başmühendisi 
olarak görev yaptı. 1985-2006 yılları arasında Samsun 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde proje şube müdürü 
olarak çalıştı. Emekliliğinin ardından Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi’nde görev aldı. Özel bir yapı denetim fir-

masında proje ve uygulama denetçisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Bekir Kulaksız

1949 yılında Kırşehir-Kaman’da doğdu. 1967 yılında Öğ-
retmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra bir süre öğ-
retmenlik yaptı. 1973 yılında İstanbul Devlet Mühendis-
lik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuni-
yetinin ardından serbest olarak çalıştı. Ardından kendi 
şirketini kurarak yapı alanında görev yaptı. Emeklidir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Saim Yüksel Kurtul

1945 yılında Zonguldak-Devrek’te doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatı süresince Ba-
yındırlık ve İskân Müdürlüğü bünyesinde inşaat mühen-
disi, il müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Ardın-
dan özel bir yapı denetim firmasında denetçi mühendis 
olarak görev yaptı. Evlidir.

M. Behiç Kurtuluş

1947 yılında Mersin’de doğdu. 1973 yılında Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Meslek hayatı süresince çeşitli kamu kurumlarında çalış-
tı, müteahhitlik yaptı. 
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Hikmet Kuru

1945 yılında Düzce’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı İs-
tanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. Bir süre 
müteahhitlik yaptı. Emeklidir. Bir çocuk babasıdır.

Fevzi Kutlu

1948 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Adana İk-
tisadi Ticari İdari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 
1973-1978 yılları arasında Adana Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Adana 
Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nde yapım başmühen-
disliği görevini üstlendi. 1983-1989 yılları arasında yurt 
dışında proje mühendisi olarak çalıştı. 1989-1997 yılları 
arasında serbest olarak mesleğini icra etti. Ayrıca çeşitli 
sağlık tesisi ve fabrika inşaatlarında şantiye şefi, proje 

mühendisi, şantiye şef yardımcısı ve şantiye şefi olarak çalıştı. Halen özel bir 
yapı denetim firmasında uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Emeklidir.

Adnan Kuyucular

1951 yılında Aydın’da doğdu. 1973 yılında Yıldız İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında 
İDMMA Vatan Meslek Yüksekokulu’nda idari görev yap-
tı. Yüksek lisansını tamamladığı ve yapı anabilim dalına 
“asistan” olarak atandığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
doktorasını verdi. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Akdeniz 
Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-

hendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı’na, önce yardımcı doçent daha sonra do-
çent olarak atandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gö-
rev üstlendi. 1990-1991 yılları arasında inşaat mühendisliği bölüm başkanlığını, 
1992-1994 yılları arasında da Çevre Mühendisliği Bölümü kurucu başkanlığını 
üstlendi. Halen Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana-
bilim Dalı’nda profesör unvanıyla çalışmaktadır. Ayrıca makale ve bildirilerinin 
yanında, iki de kitabı bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Hayrettin Küçük

1948 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Samsun Yapı İşleri 
8.Bölge Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak çalıştı.1985 
yılında kamu görevinden ayrılarak serbest inşaat mü-
hendisi olarak mesleğini sürdürdü. 

Vehbi Küçük

1944 yılında Isparta - Yalvaç’ta doğdu. 1973 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühen-
disi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa bir 
süre İller Bankası bünyesinde çalıştı. Ardından yurtdı-
şında çeşitli özel inşaatlarda şantiye mühendisi olarak 
görev yaptı. 1977 - 2001 yılları arasında DSİ Genel Mü-
dürlüğü Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda sözleşme ve 
uygulama mühendisi olarak çalıştıktan sonra buradan 
emekli oldu. 

Mustafa Küçükaytan

1945 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Meslek hayatı boyunca İmar ve İskan Ba-
kanlığı, Makine Kimya Enstitüsü, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Ayrıca müteahhitlik yaptı. Emek-
lidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Küçükkabak

1945 yılında Burdur’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1974-1980 yılları arasında İmar ve İskan Bakanlığı 
Burdur İl Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 1990-2004 
yılları arasında özel sektörde çalıştı. Halen Burdur Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi’nde inşaat ve proje koordina-
törü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Hasan Küçüktunç

1948 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1973-1978 yılları arasında statik proje mühendi-
si olarak çalıştı. 1978-2008 yılları arasında çeşitli özel 
firmalarda sırasıyla; şantiye şefi, proje müdürü, müşa-
vir ve kontrolörlük görevlerinde bulundu. Halen bir yapı 
denetim firmasında yapı denetçisi olarak mesleğini sür-
dürmektedir.

Süleyman Maden

1949 yılında Yozgat’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında 
DLH İnşaat Genel Müdürlüğü’nde yapım bakım şefi ola-
rak çalıştı. 1974-2013 yılları arasında üstyapı ve altya-
pı kamu ve özel sektör inşaatlarında koordinatör, proje 
müdürü, şantiye şefi, yönetici müşavirlik hizmetleri, şir-
ket müdürü, şirket kurucusu ve ortağı olarak çalışma-
larını sürdürdü. Halen mesleğini devam sürdürmektedir.
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Salim Mahmutluoğlu

1945 yılında Hatay-Erzin’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında TCK 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak çalıştı. Ardından 
KGM Planlama Fen Heyeti Müdürlüğü’nde proje mühen-
disi olarak görev yaptı. 1973-1982 yılları arasında sıra-
sıyla; yol yapım şantiye mühendisi, asfalt sathi kaplama 
şantiye mühendisi ve asfalt arazi mühendisi olarak ça-
lıştı. 1982-1993 yılları arasında TCK 9. Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde asfalt arazi mühendisi, planlama başmühen-

disi olarak görev aldı. Ardından TCK 5. Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı 
olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından kontrolörlük, danışmanlık, program 
izleme, dokümantasyon başmühendisliği yaptı. Halen sanat yapıları, tünel ve 
üstyapı işlerinde şantiye şefi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.

Ekrem Manisalı

1949 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1975 yılında aynı üniversitede 
yüksek lisans eğitimini; 1981 yılında aynı üniversitede 
doktora eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde 
yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. Özel sektörde 
danışman, geoteknik araştırmacı, araştırma danışmanı 
ve saha danışmanı olarak görev yaptı. 2000-2006 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lüm Başkanlığı görevini sürdürdü. 2006 -2008 yılları ara-

sında İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Başkanlı-
ğı görevini üstlendi. 1998 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi’nde 
profesör unvanıyla çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 
makaleleri bulunmaktadır.

Ali Marım

1947 yılında Denizli-Tavas’ta doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Bayındırlık Ba-
kanlığı bünyesinde şantiye şefi olarak görev aldı. Ardın-
dan 1979 yılına kadar Denizli Belediyesi’nde Fen İşleri 
Müdürü olarak çalıştı. 1979-1989 yılları arasında ser-
best inşaat mühendisi ve müteahhit olarak çalıştı. Aynı 
yıllarda Denizli İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu üyeliği yaptı. 1989-1999 yılları arasında Denizli Be-

lediye Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Necati Marım

1948 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından kendi firmasını kurarak 
proje müteahhitliği yaptı. 1988-1990 yılları arasında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel müdürlük gö-
revinde bulundu. 1990-1993 yılları arasında Belediyeler 
Birliği Bölge Müdürlüğü’nde bölge müdürü olarak çalıştı. 
Halen bir yapı denetim firmasında yapı denetçisi olarak 
mesleğini sürdürmektedir.

Hazar Mat

1939 yılında Bolu’da doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1962-1973 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü’nde teknik eleman ola-
rak görev yaptı. 1973-1996 yılları arasında Bayındırlık 
ve İskân Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi, il 
müdürü, bölge müdürü, fen heyeti müdürü ve teknik ele-
man olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Sıtkı Mataracı

1949 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Uzun bir süre sanayicilik yaptı. Halen konut inşa 
ederek mesleğini sürdürmektedir. 
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Halil Melikoğlu

1948 yılında Giresun-Görele’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Aynı yıl İskenderun Demir Çelik Fabrikasın-
da göreve başladı. Emeklidir. Halen serbest olarak mesle-
ğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Tevfik Memunoğlu

1943 yılında Antakya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest inşaat mü-
hendisi ve müteahhit olarak mesleğini sürdürdü.

Mehmet Menci

1947 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından bir kamu kurumunda 
fen memuru olarak çalıştı. Ardından serbest inşaat mü-
hendisi olarak mesleğini sürdürdü. Emeklidir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Yurdum Mersin

1950 yılında Muğla-Fethiye’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1976 yılları arasında Mersin Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nde gö-
rev yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İlhan Mert

1942 yılında Ardahan’da doğdu. 1960 yılında Erzurum 
Yapı Enstitüsü’nü 1963 yılında ise Ankara Akşam Tekni-
ker Okulu’nu bitirdikten sonra 1963-1964 yılları arasın-
da Ankara Devlet Su İşleri’nde çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra 1973 yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1973-1978 yılları arasında şantiye şefi olarak görev yap-
tı. 1978-1983 yılları arasında yurt dışında çalıştı. 1983-
2002 yılları arasında yapsat müteahhitliği yaptı. Emekli-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kazim Mert

1947 yılında Ardahan’da doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyeti-
nin ardından İller Bankası İçmesuyu ve Kanalizasyon 
Dairesi’nde mühendis olarak çalıştı. Daha sonra DSİ Ge-
nel Müdürlüğü’nde 1996 yılına kadar çalıştıktan sonra 
emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasında çalış-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Meydanoğlu

1946 yılında Afyon’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından İmar ve İskân Bakanlığı İl 
İmar Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. Ardından Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde teknik 
şef olarak görev aldı. Bir süre Kocatepe Üniversitesi Yapı 
işleri Teknik Daire Başkanlığı görevini sürdürdü. Emek-
lidir. 

Muzaffer Mısırlıoğlu

1943 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Tür-
kiye Zirai Donatım Kurumu’nda çalıştı. Mezuniyetinin 
ardından aynı kurumda mühendis olarak çalışmaya de-
vam etti. 1980 yılında kamu görevinden ayrılarak müte-
ahhitlik yaptı. Ayrıca özel şirketlerde sorumlu mühendis 
olarak görev aldı. Halen özel bir firmada mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İsmail Molu

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Kayse-
ri Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nde sırasıyla; kontrol 
mühendisi, kontrolörlük, teknik kontrol şefi ve yapım 
başmühendisi olarak çalıştı. 1983-1998 yılları arasında 
Kayseri Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdür-
dü. Kayseri Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon 
Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. 
Emekliliğinin ardından kurucusu olduğu şirkette genel 

müdür olarak çalıştı. Bir dönem yapı kooperatiflerinde danışmanlık görevinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Osman Şükrü Mumcu

1945 yılında Isparta-Yalvaçta doğdu. 1964 yılında Yapı 
Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Konya Bayındır-
lık Müdürlüğü’nde çalıştı. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından İzmir Yapı İşleri 3. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Ardından Bayındırlık Müdürlüğü 
bünyesinde kontrol mühendisi, bayındırlık müdürü, il 
imar müdürü, müdür başyardımcısı olarak çalıştı. 1986 
yılında kamu görevinden ayrılarak serbest çalışmaya 
başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Mumcuoğlu

1949 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
prefabrik sanayi yapıları projeleri gerçekleştirdi. 1974 
yılında bir süre kamu kurumunda çalıştıktan sonra 
1976-1982 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yap-
tı. 1982-1995 arası yıllarda taahhüt işleri gerçekleştirdi. 
1995 yılında serbest ticaret yapmaya başladı. Halen ken-
di firmasında inşaat ve sanayi alanında mesleğini sür-
dürmektedir. İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği 

ve İMO Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. İzmir İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilerek 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca bir dönem 
denetleme komisyonu başkanlığı yaptı. Halen İzmir İl Genel Meclis üyesidir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Salih Muradoğlu

1940 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Rize Çayeli Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde fen işleri müdürü olarak görev yaptı. Ar-
dından Trabzon ve İstanbul YSE Bölge Müdürlüğü bün-
yesinde proje müdürü ve içme suyu şefliğinde içme suyu 
şefi olarak çalıştı. 1974 yılında kamu görevinden ayrıla-
rak kendi şirketini kurdu ve çeşitli kamu ve özel taahhüt 
işleri yaptı. 
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Cengiz Murathan

1947 yılında Van’da doğdu. 1969 yılında Karayolla-
rı 1. Bölge Müdürlüğü’nde teknik ressam olarak çalıştı. 
1973 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1975-1995 yılları arasında 
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; pro-
je mühendisi, yol yapım şantiye şefi, kamulaştırma şefi, 
teknik şefi, servis şefi ve grup şefi görevlerinde bulundu. 
1995-2013 yılları arasında altyapı, karayolu gibi işlerde 
kesin hesap mühendisi, şantiye şefi, kontrol mühendisi, 
kontrol başmühendisi olarak çalıştı. Halen özel bir fir-

mada yol yapım kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.

Mehmet Erdoğan Nalçacı

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İskenderun De-
mir-Çelik Fabrikası inşaatının taşeron firmasında çalıştı. 
1974 yılında İller Bankası 6. Bölge Müdürlüğü’nde göreve 
başlayarak sırasıyla; başmühendis, şube müdürü ve böl-
ge müdür yardımcısı olarak görev aldı. Emeklidir. Halen 
kamulaştırma bilirkişiliği yaparak mesleğini sürdürmek-
tedir.

Engin Nişancı

1951 yılında İstanbul’da doğdu.1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973-1992 yılları arasın-
da çeşitli illerde otoyol, baraj, yol ve HES inşaatlarında 
sırasıyla; şantiye şefi, şantiye müdürü ve proje müdürü 
olarak çalıştı.1992 yılında kendi şirketini kurduktan son-
ra Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yol, konkasör, cad-
de, bulvar, duble yol yapım işlerinde ve organize sanayi 
bölgesi alt yapı inşaatlarında çalıştı. 2012-2013 yılları 
arasında danışmanlık hizmeti verdi.
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Bener Nural

1947 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
1975 yılına kadar METAŞ Demir ve Çelik Fabrikası’nda 
proje ve uygulama mühendisi olarak çalıştı. 1975 yılında 
kendi adına kurduğu firmasında mesleki çalışmalarına 
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Nural

1948 yılında Kastamonu’da doğdu. 1965 yılında Rize Yapı 
Sanat Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Kastamonu 
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nde araştırma teknis-
yeni olarak çalıştı. 1973 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. 1974 yılında kendi adına kurmuş olduğu firma-
sında bina, yol, kanalizasyon, çelik yapı gibi işlerde mü-
şavirlik ve kontrolörlük yaptı. Halen kendi adına kurmuş 
olduğu firmada serbest olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve altı çocuk babasıdır. 

Ertuğrul Nurdağı

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. 1973-1979 yılları arasında serbest mühendis 
olarak çeşitli proje ve kontrollük işleri yaptı. 1979-1986 
yılları arasında çeşitli kuruluşlarda şantiye mühendisi 
ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1986-2001 yılları ara-
sında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde proje mühendi-
si ve proje müdürü olarak çalıştı. Ardından İZSU Genel 
Müdürlüğü’nde görev aldı. Emeklidir. Üç çocuk babasıdır. 



135

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Vecdi Ofluoğlu

1944 yılında Bartın’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1970-1975 yılları arasında özel bir inşaat firmasın-
da çalıştı. 1975-1978 yılları arasında ise serbest müteah-
hit olarak görev yaptı. 1990-2004 yılları arasında özel 
sektörde şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev aldı. 
Halen bir denetleme şirketinde mesleğini sürdürmekte-
dir. Evlidir.

Ercan Oğuz

1945 yılında Balıkesir-Ayvalık’ta doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden yüksek 
mühendis olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra DSİ 
bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 1980 yılında özel 
sektörde çalışmaya başladı. Emeklidir. Halen bir şirkette 
mesleğini sürdürmektedir.

Mehmet Sadık Oğuzcan

1948 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Yüksek Mühendi-
si olarak mezun oldu. 1975-1977 yılları arasında DSİ 6. 
Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Başmühendisliği’nde inşa-
at yüksek mühendisi olarak görev yaptı. Ardından 1979 
yılına kadar Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. 1980-2013 yılları arasında DSİ’nin çeşitli 
şube müdürlüklerinde başmühendis yardımcılığı, baş-
mühendis, şube müdürü, kontrol başmühendisi olarak 
görev aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Sevil Ok

1946 yılında Eskişehir-Mahmudiye’de doğdu. 1973’te 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Yükseliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından sıra-
sıyla; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Baş-
kanlığı, Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İller 
Bankası’nda çalıştı. Ardından 1982 yılında İller Bankası 
İzmir Bölge Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; başmühen-
dis, inşaat şube müdürü ve bölge müdürü olarak çalıştık-
tan sonra emekli oldu. Evli ve iki çocuk annesidir.

Vahit Okumuş

1946 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mesleğin 
çeşitli dallarında çalıştı. Depremle ilgili araştırmaları ve 
değişik konularda yayımlanmış kitapları bulunuyor.

Hakkı Erbil Olgunsoy

1951 yılında Bursa’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1975 yılında ise aynı üniversitede yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 1973-1975 yılları arasında 
ODTÜ’de asistan olarak görev yaptı. Aynı yıllarda TCDD 
Genel Müdürlüğü’nde müdür vekilliğini sürdürdü. Ar-
dından özel mühendislik, müşavirlik ve proje bürosun-
da proje mühendisi olarak çalıştı. 1977 yılında ise Çorlu 
Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak bulundu. 1977-
2011 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel 

firma inşaatlarında proje mühendisi, inşaat işleri sorumlusu, proje mühendisi, 
merkez koordinatörü, inşaat işleri müdürü, proje koordinatörü, şantiye şefi, pro-
je müdürü, proje müdür yardımcısı, bölge müdürü, danışman ve proje kontrol 
müdürü gibi görevlerde bulundu. Emeklidir. Halen danışman olarak mesleğini 
sürdürmektedir.
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Fuat Onat

1946 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları 
arasında Bilecik Bayındırlık Müdürlüğü’nde görev yaptı. 
Ardından kamu görevinden ayrılarak serbest mühendis 
olarak çalıştı. 1989 yılında kamudaki görevine dönerek 
emekli oldu. Halen serbest mühendis olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

İbrahim Hasan Onat

1949 yılında Çankırı’da doğdu. 1973 yılında Anka-
ra İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Yükseliş 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
serbest mühendislik bürosunda çalıştı. Askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra Emlak Kredi Bankası Genel 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi, bölge inşaat müdür 
yardımcısı ve kontrol müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
1993-2002 yılları arasında yine aynı kurumda teknik 
müdür, uygulama bölge başmüdürü olarak görev yaptı. 
Daha sonra özel bir şirkette yönetici mühendis olarak 

çalıştı. Emeklidir. Halen özel bir şirkette müşavir mühendis olarak mesleğini sür-
dürmektedir.

Kadir Orgen

1947 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Samsun Cumhuriyet 
Lisesi’nde fen dersi vekil öğretmenliği yaptı. 1974 yılın-
da YSE 7. Bölge Müdürlüğü bünyesinde köprü mühendisi 
olarak görev aldı. 1974-1976 yılları arasında İçme Suları 
Bölümü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. Daha son-
ra Köy Hizmetleri 2. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama 
Şube Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, şube müdür ve-

kili ve proje uygulama şube müdürü olarak görev yaptı. Ardından İl Özel İdaresi 
Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda kontrol mühendisliği görevinde bulun-
du. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Nevzat Ozangüç

1944 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Hatay Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde 
göreve başladı. 1984 yılında aynı kurumda bayındırlık İl 
müdürü olarak atandı. 1989 yılında kamu görevinden is-
tifa ederek serbest çalışmaya başladı. 2005 yılında kamu 
görevine dönerek emekli oldu.

Zeynel Öcal

1949 yılında Kırıkkale-Sulakyurt’ta doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1979 
yılları arasında Köy İşleri Bakanlığı Kooperatifler Genel 
Müdürlüğü’nde proje ve kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 1979-1982 yılları arasında Karayolları 4. Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalış-
tı. 1982-1989 yılları arasında çeşitli lojman, köprü, depo 
ve okul inşaatları gibi işlerde müteahhitlik yaptı. 1989-
1992 yılları arasında çeşitli toplu konut inşaatlarında 

kontrol amiri, teknik müdür ve kooperatif başkanı olarak görev aldı. 1997-2001 
yılları arasında özel sektörde kontrol mühendisi, şantiye şefi ve uzman denetçi 
olarak mesleğini sürdürdü. 2001-2003 yılları arasında kurucu ortağı olduğu şir-
kette proje ve uygulama denetçisi olarak görev yaptı. Emeklidir. Evlidir. 

Hasan Öğüt

1949 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1973-1975 yılları arasında özel bir statik be-
tonarme bürosunda proje mühendisi olarak görev yaptı. 
1976-1994 yılları arasında çeşitli özel inşaat firmaların-
da kontrol mühendisi, kontrol başmühendisi ve inşaat 
şefi olarak çalıştı. 1995-2012 yılları arasında çeşitli ko-
nut, santral, fabrika ve işletme tesisi inşaatlarında ta-
ahhüt işleri yaptı. Halen kurucu ortağı olduğu şirkette 
müdür olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Ahmet Umur Öke

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından yurt içi ve yurtdışında çeşitli şantiyelerde şantiye 
şefi olarak çalıştı. Ardından kendi firmasında eski eser 
restorasyon projelerini tamamladı. Halen ortağı olduğu 
şirkette restorasyon inşaatları yaparak mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

M. Ahmet Öncü

1951 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-2001 yılları arasında Ziraat Bankası 
bünyesinde proje ve keşif hazırlanması, hak ediş tanzi-
mi, geçici ve kesin kabul işlemleri, ihale dosyası hazır-
lanması ve ihale işlemlerinin sorumluluğunu üstlendi. 
2002-2004 yılları arasında ise Kızılay Derneği Emlak İş-
leri Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak mesleğini 
sürdürdü. Emeklidir. Evlidir.

Ender Öndersev

1948 yılında İstanbul-Bakırköy’de doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-2004 
yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel şirket-
lerde kontrol mühendisi, şantiye şefi, santral sorumlu-
su, şantiye müdürü, işletme müdürü, kontrol müdürü ve 
kontrol amiri olarak görev yaptı. Emeklidir. Evlidir.
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Mehmet Öner

1949 yılında Afyon-Sandıklı’da doğdu. 1973 yılın-
da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
bir şirkette saha mühendisi olarak göreve başladı. 1974-
1976 yılları arasında DSİ Barajlar ve HES Dairesi Nehir 
ve Kanal Santraller Fen Heyeti Müdürlüğü ile DSİ Ada-
na Bölge Müdürlüğü’nde, teknik şef ve arazi kontrol şefi 
olarak çalıştı. 1979-1982 yıları arasında yurt dışında 
arazi şefi ve genel müdür yardımcısı olarak görev yap-
tı. 1983 yılında tekrar yurda döndü ve DSİ Adana Bölge 

Müdürlüğü’nde kontrol amir yardımcısı olarak görev aldı. 1983-1991 yılları ara-
sında çeşitli özel firmalarda şirket ortağı, teknik müdür, proje müdürü ve genel 
müdür olarak görev yaptı. 1991-1993 yılları arasında çeşitli özel şirketlerin baraj 
ve HES inşaatlarında sırasıyla; şantiye müdürü, şantiye şefi, proje müdürü, ko-
ordinatör ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Halen özel bir şirkette başda-
nışman olarak mesleğini sürdürmektedir.

Cihan Önertaş

1948 yılında Diyarbakır-Çınar’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
NATO Enf. Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştı. Ardın-
dan Diyarbakır DSİ Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 
1981 yılında ise DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’ne tayin 
oldu. Şube müdürlüğü görevini sürdürürken emekli oldu. 

Mehmet Örs

1948 yılında Edirne-Keşan’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-2011 yılları arasında kendi inşaat bü-
rosunda proje mühendisi olarak çalıştı. Çeşitli kamu ku-
rumlarında kontrol mühendisi ve müşavir olarak görev 
aldı. 1985-2000 yılları arasında taahhüt işleri ve yapsat 
işlerinde çalıştı. Halen proje denetçi mühendisi olarak 
mesleğini sürdürmektedir.
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Savaş Örsçelik

1947 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Karayolları’nda göreve başladı. Ardından çe-
şitli özel şirketlerde şantiye şefi ve inşaat mühendisi ola-
rak görev yaptı. Emeklidir. Evli iki çocuk babasıdır.

Nejat Öser

1949 yılında Bulgaristan-Dobruca’da doğdu. 1973 yı-
lında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1976 yılında ise aynı üniver-
sitede geoteknik dalında yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. Mesleğe serbest projecilik, inşaat kontrolörlüğü ve 
şantiye şefi göreviyle başladı. 1975-1977 yılları arasın-
da İstanbul Belediyesi Mecralar Müdürlüğü bünyesinde 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1977-2000 yılları ara-
sında kurucu ortağı olduğu şirketlerde şantiye mühen-
disi, şantiye şefi, genel koordinatör, proje mühendisi ve 

proje kontrol müşaviri olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından çeşitli özel şir-
ketlerde genel koordinatör ve şantiye şefi olarak çalıştı. Halen özel bir şirkette 
konut inşaatları yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Salih Zeki Ösken

1951 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1975 
yılında aynı üniversitede geoteknik dalında yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. 1975-1977 yılları arasında Sümer-
bank Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. Ardından DSİ 
Genel Müdürlüğü Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nde proje 
mühendisi ve çeşitli kademelerde yönetici olarak görev 
aldı. 1984-1985 yılları arasında Hollanda Delft Teknik 
Üniversitesi’nde Uluslararası Hidrolik ve Çevre Mühen-
disliği Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği alanında yüksek 

lisans eğitimini tamamladı. Emeklidir. Halen özel bir proje firmasında proje mü-
dürü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mukadder Özakman

1932 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniversite-
si Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimar-
lık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1954-1966 yılları ara-
sında İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
çalıştı. 1966-1973 yıllarında YSE 3. Bölge Müdürlüğü’nde 
etüt proje arazi mühendisi olarak görev aldı. Mezuni-
yetinin ardından 1988 yılına kadar Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; kamulaştırma amiri, 
etüt proje mühendisi, proje başmühendisi, başmühen-
dis ve teknik işler şefi olarak görev aldı. Emekli olduktan 

sonra mühendislik ve müşavirlik firması ile otoyol proje mühendislik hizmetle-
rinde otoyol proje mühendisi olarak çalıştı. 

Hilmi Tayfur Özal

1950 yılında Muğla’da doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki hayatı süresince kamu 
kurumlarında ve özel sektörde çalıştı. Emeklidir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Sancar Özalp

1949 yılında Antakya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde limanlar ve demiryolları alanın-
da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1973-2001 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları 17. 
Bölge Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi ve başmühendis 
olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
bir dönem köprüler üzerine araştırma yaptı. 1985-2001 
yılları arasında köprü projelendirilmesinde kontrol ami-
ri ve başmühendis olarak görev aldı. 1995-1996 yılları 
arasında Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği 

bölümünde ders verdi. Emeklidir. Ayrıca mesleki konularda yayımlanmış eserleri 
bulunmaktadır. 
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Medet Özbek

1950 yılında Konya-Cihanbeyli’de doğdu. 1973 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. TMMOB ve İMO’nun yönetim 
kurullarında ve diğer organlarında görev yaptı. Halen 
serbest çalışmaktadır. 

Yavuz Selim Özçakan

1952 yılında Çorum-Kargı’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kamu kuruluşları-
na taahhüt işleri yaparak hastane, postane ve sosyal te-
sis gibi inşaatlarda proje mühendisi olarak çalıştı. 1999 
Marmara depreminden sonra güçlendirme çalışmaları 
gerçekleştirdi. Halen özel bir şirkette genel müdürlük 
yapmaktadır. 

İ. Erdoğan Özçetin

1942 yılında Denizli-Buldan’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir dönem çeşitli 
liselerde öğretmenlik yaptı. Mezuniyetinin ardından İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kontrol mühendisi ola-
rak çalıştı. Ardından Eminönü Belediyesi’nde statik büro 
şefi olarak görev aldıktan sonra emekli oldu. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. 
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Gülvezir Özdamar

1948 yılında Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Yem Sanayi Genel Müdürlüğü kapsamında Van, 
Tatvan ve Doğubeyazıt’ta kontrol mühendisi olarak ça-
lıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest 
mühendislik yapmaya başladı. 1999-2004 yılları arasın-
da Gümüşkonak Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bir 
dönem Tüm İnşaat Müteahhitleri Derneği Genel Başkan-
lığı görevini sürdürdü. Halen Gümüşkonak Belediye Baş-
kanlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Halit Özdamar

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Gala-
tasaray Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1976-1995 yılları arasında 
özel sektörde genel müdür olarak görev aldı. 1975-2013 
yılları arasında Tekel Genel Müdürlüğü ve Telekom Genel 
Müdürlüğü bünyesinde işler yaptı, konut inşa etti. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Beydun Özdemir

1949 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Çatalağzı Belediyesi’nde 
göreve başladı. 1974 yılında Karayolları 15. Bölge Mü-
dürlüğü Kastamonu bölgesinde çalıştı. 1977-1988 yılları 
arasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kont-
rol şefi olarak görev yaptı. Halen yol yapım kontrol şefi 
olarak mesleğini sürdürmektedir.



145

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Durmuş Özdemir

1950 yılında Sivas-Yıldızeli’nde doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Okulu’ndan mezun oldu. 1973-1974 yılla-
rında İstanbul özel sektörde şantiye olarak çalıştı. 1975-
1986 yıllarında kendi firmasında proje mühendisliği 
yaptı; köy yolu, içme suyu, okul, hastane ve belediye hiz-
met binası gibi taahhüt işleri gerçekleştirdi. 1987-1993 
yılları arasında müteahhitlik yaptı. 1994-2005 yılların-
da toplu konut inşaatları gerçekleştirdi. Halen 2006 yı-
lında kurduğu yapı denetim şirketinde mesleğine devam 
etmektedir. 

Veysel Özdemir

1951 yılında Ankara-Polatlı’da doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdür-
lüğü’nde meslek hayatına başladı. 1978 yılında MKE’den 
ayrıldı ve Ankara’da bir inşaat taahhüt firmasında kısa 
bie süre şantiye şefi olarak çalıştı. 1979 yılında kendi fir-
masını kurdu ve inşaat-taahhüt işleri yaptı. Halen kendi 
firmasında meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Ataman Özder

1947 yılında Erzurum-Şenkaya’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında 
Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nde 
şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. Kamu 
görevinden ayrılarak 1978-1992 yılları arasında serbest 
müteahhitlik yaptı. 1993-2004 yılları arasında Gebze Be-
lediyesi su ve fen işleri müdürü olarak görev aldı. 2004-
2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU 

Genel Müdürü ve Gebze Bölgesi Teknik Şube Müdürü olarak çalıştı. Halen serbest 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Necmettin Özdil

1943 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. 1973 yıllında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından Develi Belediyesi’nde 
fen işleri müdürü olarak çalıştı. Ayrıca çeşitli illerde ka-
palı spor salonu inşaatlarında şantiye şefi olarak görev 
yaptı. Konut inşaatlarında müteahhitlik yaptı, şantiye 
şefliği üstlendi. Halen bilirkişilik yapmakta, bir denetim 
firmasında da proje denetçisi olarak mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Pevlül Özel

1947 yılında Kırşehir-Kaman’da doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1973-1983 yılları arasında serbest mühen-
dis ve müteahhit olarak çalıştı. 1983-2012 yılları arasın-
da özel bir firmaya bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışında 
yol, köprü, liman, bina ve arazi tasfiyesi gibi işler yaptı. 

İbrahim Özen

1949 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. Köy Hizmetleri Ankara İl 
Müdürlüğü’nde köprü kontrol mühendisi, köprü şefi ve 
Köy Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Daha 
sonra Düzce Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak görev yap-
tı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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İhsan Özer

1944 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Samsun Devlet Su İşleri 
7. Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğü’nde 
göreve başladı. Askerlik hizmetinin ardından Samsun 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde kontrol elemanı ola-
rak çalıştı. 2002 yılında emekli oldu. Halen bir yapı de-
netim firmasında denetçi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Muammer Özer

1948 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1973-1983 yılları arasında yurt içinde, 1983-1996 
yılları arasında yurt dışında özel ve resmi taahhüt fa-
aliyetlerinde bulundu. 1996-2002 özel bir firmada yapı 
grup başkanı olarak çalıştı. Halen özel ve resmi taahhüt 
işlerine devam etmektedir. 

Ahmet Özger

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Aynı yıl Kayseri İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü’nde 
meslek yaşamına başladı. 1998 yılında emekli olunca-
ya kadar, birçoğu altyapı olmak üzere çok sayıda proje 
ve tatbikat gerçekleştirdi. 1998 ile 2004 yılları arasında 
Kayseri 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde inşaat 
teknik müdürü olarak çalıştı. 2004 yılında bu görevden 
ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Halen bir yapı dene-
tim firmasında uygulama denetçisi olarak meslek yaşa-

mına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Bayram Özkal

1948 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1973 yılında İDMMA 
Vatan Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından özel bir şirkette iki yıl süreyle şan-
tiye şefliği yaptı. Daha sonra İstanbul Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği, kontrol amirliği, 
teknik müdür yardımcılığı ve müdür vekilliği görevlerin-
de bulundu. 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-
Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndan emekli oldu. Halen özel 
bir şirkette danışman olarak çalışmaktadır. Evli ve üç ço-
cuk babasıdır. 

Zeki Özkan

1946 yılında Çankırı’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1973-1977 yılları arasında özel sektörde mesleki 
çalışmalarını sürdürdü. 1977-1980 yılları arasında YSE 
5. Bölge’de köprü inşaatında çalıştı. 1981-1984 yılları 
arasında müteahhitlik ve projecilik yaptı. 1984-2006 yıl-
ları arasında otel, lojman, baraj, çarşı kompleksi, konut 
gibi işlerde şantiye şefi olarak çalıştı. 2008 yılından bu 
yana bir yapı denetim şirketinde çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Hayati Özkaymak

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 2002 yılında Amerika’da Truman College’de konut 
projeleri ve gayrimenkul konusunda eğitim aldı. Meslek 
hayatı boyunca Türkiye’de ve yurt dışında büyük ölçekli 
birçok projede; proje mühendisi, proje kontrolörü, şan-
tiye şefi ve proje yöneticisi olarak çalıştı. Halen teknik 
danışmanlık yapmaktadır. 
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Akif Özkul

1949 yılında Elazığ-Maden’de doğdu. 1973 yılında Kara-
deniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Meslek haya-
tına TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nde başladı. 1973-1974 
yıllarında TCK 1. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1974 yı-
lından bu yana özel sektörde çalışmaktadır. Özel sektör-
de baraj, tünel, yeraltı kompleksi, metro gibi projelerde 
görev aldı. 

Atilla Özler

1943 yılında İzmir–Narlıdere’de doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
özel sektörde çalıştı. Ardından kısa bir süre Manisa 
Belediyesi’nde çalıştı. Daha sonra serbest proje mühen-
disi ve müteahhit olarak çalıştı. Emeklidir. Halen serbest 
inşaat mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Osman Özmat

1947 yılında Tokat-Zile’de doğdu. 1973’te Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde inşaat ve 
proje işleri yaptı. Çeşitli illerde eğitim tesisi, konut gibi 
inşaatları tamamladı. Resmi ve özel taahhüt işleri yapa-
rak mesleğini sürdürdü. 
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M. Tamer Özmen

1947 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1975 yılında AİTİA İşletme Bölümü’nde yüksek li-
sans yaptı. 1973 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşle-
ri Genel Müdürlüğü’nde mühendis, 1977’de DSİ Genel 
Müdürlüğü’nde uzman mühendis olarak çalıştı. 1978 
yılında İmar ve İskân Bakanlığı Yapı Malzemeleri Ge-
nel Müdürlüğü’nde daire başkan yardımcısı ve başkan 
vekilliği görevlerinde bulundu. 1984 yılında Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem 

Araştırma Dairesi’nde görevlendirildi. 2003 yılında emekli oldu. Başbakanlık’ta 
ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli komisyonlarda görev aldı. Yayınlanmış 
kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. 

Mustafa İhsan Özsoy

1945 yılında Gebze’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1964–1973 yılları arasında bir otel inşaatında ça-
lıştı. 1973–1991 yılları arasında Türk Ticaret Bankası 
Genel Müdürlüğü bünyesinde teknik eksper, kontrol mü-
hendisi, inşaat emlak müdür yardımcısı olarak çalıştık-
tan sonra emekli oldu. 1993 yılında İSKİ’de teknik uzman 
olarak çalıştı. 1995-2000 yılları arasında özel inşaat 
firmalarında şantiye kontrol amiri, kooperatif müdürü, 

teknik genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2001–2003 yılları arasında Kı-
zılay İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde başmühendis olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Ali Rıza Öztürk

1947 yılında Trabzon-Çaykara’da doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Meslek ha-
yatı boyunca proje işleri yaptı. 2010 yılında proje işlerini 
bıraktı ve halen bir yapı denetim şirketinde çalışmakta-
dır. 
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H. Cihat Öztürk

1950 yılında Bursa’da doğdu. 1973 yılında İDMMA Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Öğrencilik 
yıllarında DDY işletmelerinde çalıştı. 1974 yılında Bur-
sa DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak 
göreve başladı. Büro şefi, şube müdürü, bölge müdür yar-
dımcısı, bölge müdür vekilliği görevlerinden sonra 2011 
yılında emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Halil Öztürk

1948 yılında Ankara-Güdül’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974-1980 
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Karayol-
ları 4. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol şefi olarak çalıştı. 
1980 yılından sonra serbest olarak mesleğini sürdürdü.

Köksal Öztürk

1952 yılında Sivas-Gemerek’te doğdu. 1973 yılında An-
kara DMMA İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1974-1980 yılları arasında ETİ Bank İnşaat Dairesi 
Başkanlığı’nda kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1980-
2009 yıları arasında Türkiye Elektrik Kurumu’nun çeşit-
li inşaatlarında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin boru 
fabrikası inşaatında, DSİ’nin ve bazı özel firmaların in-
şaatlarında şantiye şefi olarak görev yaptı. Halen ulusla-
rarası bir müşavirlik firmasında çalışmaktadır. 
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Rafet Öztürk

1942 yılında Düzce’de doğdu. 1973 yılında Yükseliş Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
DSİ’de mühendis olarak göreve başladı. 1976 yılında 
Çankırı’da başmühendis olarak görevlendirildi. 1996 yı-
lında emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Saadettin Yavuz Öztürk

1943 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
DMMA İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
İmar ve İskân Bakanlığı’nda çeşitli kademelerde görev 
aldı. İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı’nın 
birleşmesi ile kurulan Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü’nde daire başkan yardımcılığı, daire 
başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ve genel müdür ve-
killiği görevlerinde bulundu. 1993 yılında Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine atandı. Ba-
yındırlık kurulu üyeliği yaptı. 1998 yılında emekli oldu. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Zafer Öztürk

1950 yılında Antalya-Korkuteli’nde doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisi 
olarak mezun oldu. 1973-1982 yılları arasında DSİ 13. 
Bölge Müdürlüğü’nde baraj, hidroelektrik santrali, ba-
raj planlama çalışmalarını gerçekleştirdi. 1982-2001 yıl-
ları arasında Turizm Bankası bünyesinde atıksu arıtma 
tesisleri, deniz deşarjları ve yat limanı gibi inşaat işle-
rinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2001-2013 yılları 
arasında Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü Teknoloji 
İzleme ve Araştırma Müdürlüğü’nde çeşitli sektör araş-

tırmaları ve fizibilite raporlarının hazırlanması görevlerinde bulundu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Uğur Öztürkmen

1948 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. DSİ 6. Bölge 
Müdürlüğü’nde beton ve zemin laboratuvar şefi ve so-
rumlu kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2003 yılında 
emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mesut Özyıldırım

1949 yılında Bursa’da doğdu. 1973 yılında İDMMA Ga-
latasaray Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1973-1975 yılları arasında proje mühendisliği yaptı. 
Bursa’da kurduğu özel firmada 1976 yılından bu yana 
proje mühendisliği, müşavirlik, danışmanlık, şantiye şef-
liği, kontrol mühendisliği ve müteahhitlik yapmaktadır. 
İMO Bursa Şubesi’nde çeşitli görevler aldı. 1989-1999 yıl-
ları arasında belediye meclis üyeliği yaptı, aynı zamanda 
imar komisyonu başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Lütfi Parlak

1947 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1973 yılında İDMMA 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yı-
lında TCK’da göreve başladı. 1973-1979 yılları arasında 
etüt ekip şefliği, bakım büro mühendisliği, kontrol mü-
hendisliği, yapım şantiye şefliği ve yapım kontrol mü-
hendisliği görevlerinde bulundu. 1979 yılından bu yana 
özel sektörde mühendislik ve müteahhitlik yapmaktadır. 
2004-2009 yılları arasında Samsun Gazi Belediyesi’nde 
ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde belediye meclis üye-
liği görevlerinde bulundu. Evli ve altı çocuk babasıdır. 
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Şahin Parlak

1944 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında İDMMA Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mesleği-
nin ilk yıllarında İstanbul’da Harbiye Askeri Müze inşa-
atında ve Ayazağa Harp Akademileri inşaatında çalıştı. 
Emekli olana kadar müteahhitlik yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Ali Aydın Paşaoğlu

1943 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İDMMA Işık 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sümer-
bank Genel Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğü’nde göreve 
başladı. Aynı kurumdan 2004 yılında emekli oldu. 2009 
yılına kadar denetim faaliyetinde bulundu. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır. 

Sefa Pehlivan

1948 yılında Aydın-İsabeyli’de doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun 
oldu. Çalışma hayatına özel bir inşaat firmasında şanti-
ye mühendisi olarak başladı. 1981 yılına kadar aynı fir-
manın çeşitli inşaatlarında şantiye mühendisi ve şantiye 
şefi olarak çalıştı. 1981-1994 yılları arasında aynı firma-
nın ortağı oldu ve 1994 yılına kadar şantiye şefliği ile 
yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1996 -2012 
yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir 
Planlama A.Ş’de şantiye müdürü olarak çalıştı. Emekli-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Dinçer Pekcan

1944 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ünyay Peker

1947 yılında Bolu-Mengen’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezuniyetin 
ardından aile şirketinde kamu ve özel sektöre taahhüt 
işleri yaptı. Halen mesleğini özel sektörde mühendis ola-
rak sürdürmektedir. 

Cemil Pişirici

1943 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul DMMA Işık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Üni-
versite eğitiminden önce bir dönem DSİ 66. Şube’de tek-
nik ressam olarak çalıştı. İstanbul Harita Müdürlüğü 
Harita Alım Şubesi’nde görev aldı. Mesleğe Mecidiyeköy 
Beyoğlu Yol-Bakım Onarım Şefliği’nde başladı. Daha son-
ra Ceyhan’da kendi bürosunu açtı. Proje hazırladı, bilir-
kişilik yaptı. Evlidir. 
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Mehmet Zeki Piyal

1950 yılında İzmir de doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-
1977 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 3 
Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1977-1978 yıllarında Cent-
re de Hautes Etudes de la Construction Yapı Bölümü’nü, 
1978-1979 yıllarında aynı okulun İnşaat Uygulama 
ve Metotları Bölümü’nü bitirdi. 1979-1980 yıllarında 
Panthéon-Sorbonne Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nü 
tamamladı. 1980-1983 yılları arasında Laboratoire 
Centrale des Ponts et Chaussées’de Pierre Mari Curie 

Üniversitesi’nde zemin mekaniği konusunda doktora çalışmasını yaptı. 1983 yı-
lından bu yana özel bir firmada mühendis olarak çalışmaktadır. 

Adem Polat

1950 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında İDMMA Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973 yılında 
bir inşaat firmasında meslek yaşamına başladı. 1973-
1981 yılları arasında çeşitli şantiyelerde saha mühendisi 
ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1981-2011 yılları arasında 
Bilecik’te bir fabrikada önce imalat müdürü sonra fabri-
ka müdürü olarak çalışma yaşamına devam etti. Halen 
Bilecik’te faaliyet gösteren bir yapı denetim firmasında 
mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Alaattin Polat

1945 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1973 yılın-
da İDMMA İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1973 yılında DLH Genel Müdürlüğü Antalya Hava 
Meydanları’nda kontrol mühendisi olarak çalışmaya 
başladı. 1981 yılına kadar DLH Genel Müdürlüğü Tuz-
la Tersanesi’nde kontrol mühendisi ve Haydarpaşa 2. 
Şubesi’nde başmühendis olarak çalıştı. 1982 yılında ken-
di firmasını kurdu. Birçok su yapılarının tasarımını ve 
uygulamasını gerçekleştirdi. 2000-2005 yılları arasında 
aile şirketini yönetti. 2007 yılından bu yana Marmaray 

projesi kapsamında arkeoloji çalışmalarıyla ilgili faaliyetler yürütmektedir. 
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Fuat Rastgeldi

1948 yılında Urfa’da doğdu. 1973 yılında Elazığ İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Urfa İl İmar Müdürlüğü ve 
Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik 
görevinden sonra serbest olarak çalıştı. Daha sonra Zi-
rai Donatım İnşaat Müdürlüğü’nde ve Urfa DSİ 15. Bölge 
Müdürlüğü’nde meslek yaşamına devam etti. 2005 yılın-
da emekliye ayrıldı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Sakine Renklibulut

1953 yılında Adana doğdu. 1973 yılında Adana İktisadi 
Ticari İdari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Mezu-
niyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatları Genel Müdürlü-
ğü İskenderun 9. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi 
ve kontrol şefi olarak çalıştı. 1974-1978 yılları arasın-
da DLH bünyesinde başmühendis ve kontrol amiri ola-
rak görev yaptı. 1998-2000 yılları arasında aynı kuruma 
bağlı bölge müdürlüklerinde müdür pozisyonunda çalıştı. 
2001 yılında yine aynı kurumun 8. Bölge Müdürlüğü’nde 

mühendis olarak görev aldı. 2004 yılında DLH Genel Müdürlüğü Adana Bölge 
Müdürlüğü’nden emekli oldu. Emekliliğinin ardından özel bir firmada şantiye 
şefi ve proje müdürü olarak görev yaptı. 2011-2013 yılları arasında adına ku-
rulan inşaat firmasında havaalanı inşaatında alt yüklenici olarak çalıştı. Halen 
aynı firmada proje müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir.

Refik Safa

1951 yılında Üsküp’te doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Aynı üniversitede 1977 yılında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. IHE-Delft Hollanda Hidroloji okulunda 11 
ay eğitim aldı. 1975-1979 yılları arasında özel sektörde 
sulama ve askeri inşaatlarda şantiye şefi yardımcısı ve 
şef olarak çalıştı. 1979-2007 yılları arasında DSİ 2. Böl-
ge Müdürlüğü’nde teknik şef, başmühendis, proje şube 
müdürü, proje ve inşaat şube müdürü, bölge müdür 
yardımcısı olarak görev aldı. 2007-2010 yılları arasında 

yurt dışı projeleri yürüten müşavir firmada inşaat kontrol amiri olarak çalıştı. 
2011-2012 yıllarında yurt içinde müşavir firmada inşaat kontrol amiri ve şantiye 
şefi olarak meslek yaşamını sürdürdü. Halen özel sektörde tasarım şefi yardımcısı 
olarak çalışmaktadır. 
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Temel Sağman

1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyeti-
nin ardından statik proje çalışmalarında bulundu. 1978-
1985 yılları arasında çeşitli işlerde şantiye şefi ve proje 
müdürü olarak görev yaptı. 1986- 1996 yılları arasında 
ise sosyal tesis inşaatları, PTT santral inşaatları, istas-
yon ve konut inşaatlarında şantiye şefi ve müteahhit 
olarak çalıştı. 1997-2008 yılları arasında Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı inşaatlarının müteahhitliğini üstlendi. 

Özel projelerde yapım, onarım ve konstrüksiyon işlerinde müteahhit olarak görev 
yaptı. 2009 yılından bu yana özel bir şirketin tersane inşaatında kontrol danış-
manlığı yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Ömer Kaşif Saraç

1951 yılında Kastamonu-Tosya’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında 
Tosya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü olarak çalış-
tı. 1975-1978 yılları arasında YSE Uşak İl Müdürlüğü’nde 
içme suları şefi olarak görev yaptı. 1978-1981 yılları 
arasında kendisine ait inşaat firmasında serbest mü-
hendislik faaliyetlerini sürdürdü. 1981-1985 yılları 
arasında TEK Afşin-Elbistan Termik Santral Tesis Grup 
Müdürlüğü’nde servis şefi olarak çalıştı. 1985-1998 yıl-

ları arasında Çankırı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve DSİ 52. Şube Müdürlüğü’nde 
başmühendis olarak mesleğini sürdürdü. 1998-2006 yılları arasında DSİ Genel 
Müdürlüğü İçme ve Kanal Daire Başkanlığı Tatbikat Şube Müdürlüğü’nde sözleş-
me ve tatbikat mühendisi olarak görev aldı. 2006-2013 yılları arasında özel bir 
firmada kalite kontrol teknik müdürü olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Faiz Sarı

1950 yılında Osmaniye’de doğdu. 1973 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İdari İlimler Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde inşaat mü-
hendisi olarak görev yaptı. 1974 yılında Van Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1975 
yılı itibariyle; Yapı İşleri Adana 14. Bölge Müdürlüğü’nde 
sırasıyla kontrol mühendisi, başmühendis, Adana Ba-
yındırlık Müdür Vekilliği, teknik uzman, yapım müdürü, 
Adana, Kahramanmaraş ve Ağrı Bayındırlık ve İskân 
Müdür Yardımcılığı görevini yaptıktan sonra tekrar Ada-

na Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Emeklidir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Ahmet Sarıbaş

1950 Yılında Çanakkale-Çan’da doğdu. 1973 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1974 yılında kur-
duğu firmada uzun yıllar meslek hayatını sürdürdü. 
Proje yaptı, müteahhit olarak çalıştı. İMO Çanakkale 
Temsilciliği’nin kuruluşunda bulundu. Yaklaşık sekiz yıl 
temsilcilik görevi yürüttü. Halen bir yapı denetim şirke-
tinde proje ve kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ahmet Ülkü Sarıgöl

1947 yılında Tokat’ta doğdu. 1973 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından 1984 yılına kadar Yapı Kredi 
Bankası İnşaat Emlak Dairesi’nde kontrol mühendisi ola-
rak görev yaptı. 1984-2013 yılları arasında çeşitli illerde 
ve özel firma inşaatlarında, inşaat mühendisi, kontrol 
mühendisi, şantiye şef yardımcısı, şantiye şefi, proje mü-
dürü, şantiye müdürü ve teknik koordinatör olarak görev 
yaptı. Evlidir.

Ömer Sarıkaya

1947 yılında Denizli-Çal’da doğdu. 1973 yılında İDMMA 
Vatan Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973-
1978 yılları arasında Aydın YSE’de içme suyu mühendisi 
ve daire müdürü olarak çalıştı. 1978-2000 yılları arasın-
da inşaat taahhüt işleri yaptı. 2005-2010 yılları arasında 
merkezi İzmir’de bulunan bir firmanın Aydın şube mü-
dürlüğü ve yapı denetçiliği görevini yürüttü. Halen beto-
narme proje, şantiye şefliği, hak ediş ve kesin hesap işleri 
yapmaktadır. 
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Ahmet Şahin Saruhan

1948 yılında Aydın’da doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1973-1977 yılları arasında kendi firmasında serbest 
mühendis olarak çalıştı. 1977-1978 yılları arasında Ay-
dın Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak görev yaptı. 
1990-1991 yılları arasında Aydın Belediyesi’nde imar 
müdürü olarak görev yaptı. Halen kendi bürosunda sta-
tik ve betonarme proje hizmetleri vermektedir.

Mahir Savaş

1950 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1973 yılında Ankara 
DMMA Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974 -1983 yıl-
ları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 4. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1983-1990 yılları arasında ser-
best olarak projecilik ve çeşitli altyapı ve üstyapı taahhüt 
işleri yaptı. 1990-1993 yılları arasında özel bir firmada 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1993-1996 yılları arasında Köy 
Hizmetleri 1. Bölge Müdürlüğü’nde kesin hesap işleriy-
le uğraştı. 1996-1999 yılları arasında Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğü Teknik Daire Başkanlığı’nda daire başkan 

yardımcılığı görevini yürüttü. 1999-2009 yılları arasında özel şirkette şantiye 
şefliği yaptı. Halen bir yapı denetim şirketinde proje denetçisi olarak çalışmak-
tadır. Evlidir. 

Sermet Saydan

1949 yılında Van’da doğdu. 1973 yılında İDMMA Işık 
Mühendislik’ten mezun oldu. 1974-1977 yılları arasın-
da özel bir firmada şantiye şefi yardımcısı olarak çalıştı. 
1977-1980 yılları arasında Siirt ve Antalya Yol Su Elekt-
rik Müdürlüğü’nde şantiye şefi olarak görev yaptı. 1980-
1985 yılları arasında özel bir firma adına yurt dışında 
şantiye şefi ve teknik müdür olarak çalıştı. 1987-2010 
yılları arasında farklı şirketlerde kontrol şefi ve şantiye 
şefi olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. Evlidir. 
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Mustafa Süleyman Sayılgan

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1992 
yılları arasında özel sektörde fabrika, alt yapı, tesisat ka-
nalları ve okul inşaatlarında meslek hayatını sürdürdü. 
1985-1992 yılları arasında yurt dışında çeşitli projelerde 
saha şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. 1993-2003 yıl-
ları arasında okul, altyapı ve güçlendirme projelerinde 
taşeron hizmetleri verdi. 2003-2010 yılları arasında ser-
best mühendislik ve müteahhitlik işleri yaptı. Halen şir-

ketlere danışmanlık yapmaktadır. Bir çocuk babasıdır. 

Abdurrahman Sayın

1948 yılında Burdur’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mimarlık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1985 yılına 
kadar çimento fabrikası şantiyelerinde çeşitli görevlerde 
bulundu. 1985 yılında kurduğu firmada inşaat taahhüt 
işleri yaptı. Halen mesleki çalışmalarına devam etmek-
tedir. 

Tevfik Seçer

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 
1974-1980 yılları arasında Almanya Hannover Üniversi-
tesi Yapı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Halen bir 
mühendislik ve mimarlık şirketinde şirket müdürü olarak 
çalışmaktadır. İMO İzmir Şubesi’nin çalışmalarında gö-
rev aldı. Evlidir. 
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Tayfun Selen

1951 yılında Bursa’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1973 yılında Bur-
sa Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nde meslek yaşamına 
başladı. Aynı kurumda başmühendislik ve bölge müdür 
yardımcılığı yaptı. 1985 yılından sonra kendi firmasın-
da serbest çalıştı. Konut inşaatları, betonarme proje ve 
taahhüt işleri, resmi ve özel taahhüt işleri yaptı. Halen 
kendi firmasında mesleğine devam etmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

İnayet Cengiz Semercioğlu

1942 yılında Hatay’da doğdu. 1973 yılında İDMMA Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl İs-
tanbul Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya 
başladı. 1974-1989 yılları arasında Karayolları 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1989 yılında emekli oldu. 1989-
2001 yılları arasında özel sektörde mesleki çalışmalarını 
sürdürdü. 

Ahmet Serin

1944 yılında Tokat’ta doğdu. 1973 yılında Yükseliş Mü-
hendislik ve Mimarlık Okulu’ndan mezun oldu. 1969 yı-
lında Şekerbank Samanpazarı Şubesi’nde çalıştı. 1974 
yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizas-
yon Dairesi Başkanlığı’nda meslek hayatına başladı. Ka-
nalizasyon Daire Başkanlığı’nda başmühendis, fen heyeti 
müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak çalıştı. 1986 yı-
lında Bursa Bölge Müdürlüğü’ne, 1987 yılında ise Anka-
ra Bölge Müdürlüğü’ne başmühendis olarak tayin oldu. 
2009 yılında emekliye ayrıldı. 
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Memili Sert

1950 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında AİTİ Akademi-
si Çukurova Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
Lisans eğitiminden önce öğretmenlik yaptı. 1974 yılında 
Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nde şef yardımcısı 
olarak başladığı meslek yaşamına şantiye şefi olarak de-
vam etti. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1977 
yılında Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü’nde bakım 
onarım şefliklerinde görev yaptı. 1978 yılında Karayol-
ları Bölge Müdürlüğü’nden ayrıldı ve Adana’da bir yapı 
kooperatifinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1994 yı-

lına kadar özel bir firmada şantiye şefi olarak mesleğini sürdürdü. 1994-2005 
yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nde kontrolörlük yaptı. 
2005 yılında emekli oldu. Meslek yaşamına kontrol mühendisi olarak devam etti. 
Halen şantiyeler koordinatörü olarak çalışmaktadır. 

Şaban Sesveren

1947 yılında Nevşehir’de doğdu. 1973 yılında Ankara 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1967-1973 yılları arasında Ankara Belediyesi Yapı Kont-
rol Müdürlüğü’nde tekniker olarak çalıştı. Askerliğini 
Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı İnşaat 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak yaptı. 1975 yı-
lında Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1975-1980 yılları arasında özel 
firmalarda şantiye şefliği yaptı. 1980-1994 yılları arasın-
da İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Prefabrike İmalat ve Montaj Daire Başkan Yardımcılığı, Pazarlama Montaj ve 
Maliyet Hesapları Şube Müdürü ve Ahşap Prefabrike İmalat Şube Müdürü olarak 
görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Uygulama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nda mühendis olarak çalıştı. 1996 yılında emek-
liye ayrıldı. Halen yapı denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İlhami Seven

1951 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. 1973 yılında 
İTÜ’den mezun oldu. 1973-1979 yılları arasında arkada-
şıyla birlikte kurduğu şirkette çok sayıda konut proje ve 
inşaatı yaptı. 1979 yılında kendi şirketini kurdu ve çeşitli 
konut, villa ve içme suyu inşaatları gerçekleştirdi. Ha-
len İstanbul’da konut inşaatları yaparak mesleğini sür-
dürmektedir. Bazı inşaat ve spor kuruluşlarında yönetim 
kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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Şerafettin Sevencan

1947 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1973 yılında İDMMA 
Kadıköy’den mezun oldu. Üniversite eğitimi aldığı yıllar-
da 1. Boğaz Köprüsü ve Yarımca PETKİM tesisleri inşa-
atlarında çalıştı. Üniversite eğitiminin ardından Kocaeli 
İGSAŞ tesislerinde, Ankara SSK Yapı İşleri Dairesi’nde, 
Kocaeli İPRAŞ tevsi inşaatında ve yurt dışında mesleki 
çalışmalarını sürdürdü. 1992 yılında emekliye ayrıldı. 

Hıdır İlyas Sevin

1951 yılında Bingöl-Kiğı’da doğdu. 1973 yılında Anka-
ra Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. 1973-1975 yılları arasında İller Bankası Van Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği yaptı. 1975-1977 
yılları arasında YSE Bingöl İçel İl Müdürlüğü’nde içme 
suları yapım şefi olarak görev aldı. 1977-1982 yılları ara-
sında İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ile İstanbul 
Kanalizasyon Bölge Müdürlüğü’nde başmühendis olarak 
mesleki çalışmalarını sürdürdü. 1982-2000 yılları ara-
sında İSKİ Genel Müdürlüğü’nde yapım kontrol başmü-

hendisi ve İSKİ Asya Yakası Atıksu İnşaat Müdürü olarak çalıştı. 2000 yılında 
emekliye ayrıldı. Halen 2001 yılında kurduğu şirkette mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fikret Seyhan

1948 yılında Artvin–Arhavi’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde şan-
tiye şefi olarak göreve başladı. 1974-1976 yılları arasın-
da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye şefi ve 
şube şefi olarak çalıştı. 1976-1979 yılları arasında proje 
müdürlüğü yaptı ve kendi adına taahhüt işleri gerçek-
leştirdi. 2004-2012 yılları arasında Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde teknik başmühendis olarak görev aldı. 
Emeklidir. Halen müşavir firmada mesleğine devam et-
mektedir. 
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Murat Sezer

1948 yılında Kastamonu-Daday’da doğdu. 1973 yılında 
İDMMA Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan 
mezun oldu. Aynı yıl Kastamonu Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak meslek yaşa-
mına başladı. Yapım şube müdürlüğü görevini yürürken 
Balıkesir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne atandı. 2003 
yılında emekliye ayrıldı. Halen bir yapı denetim şirketin-
de çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Sıddık Sezgin

1948 yılında Artvin’de doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında Ankara Bayın-
dırlık Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü ve Artvin Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak göreve başla-
dı. 1977-1979 yılları arasında özel bir inşaat firmasında 
şantiye şefi olarak çalıştı, ardından serbest müteahhitlik 
yapmaya başladı. Halen bir yapı denetim firmasında ça-
lışmaktadır.

İlhan Sezginsoy

1946 yılında Balıkesir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından İETT’de ve Balıkesir 
Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra 1980 yılında serbest mühendis ve müteahhit ola-
rak çalıştı. 2000 yılında yapı denetim şirketi kurdu. Ha-
len bu şirkette uzman mühendis olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Tamer Sezin

1947 yılında Sivas-Divriği’de doğdu. 1973 Yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan inşa-
at mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
PTT Yapı İşleri Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1998 yı-
lında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Turhan Sinanoğlu

1948 yılında Aydın’da doğdu. 1973 yılında İDMMA Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun ol-
duktan sonra özel bir firmada şantiye şefliği yaptı. Daha 
sonra kendi firmasını kurdu ve bina inşaatları yaptı. 
1975 yılında kamu kurumları adına alt yapı ve bina inşa-
atları yapmaya başladı. Halen bu alanda çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Tevfik Songür

1947 yılında Karaman’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
DMMA Vatan Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. 1973-1994 yılları arasında farklı illerde otel, fab-
rika ve kanalizasyon inşaatlarında şantiye şefi olarak 
çalıştı. 1994-1995 yıllarında baraj ve yol inşaatlarında 
proje müdürlüğü yaptı. 1995-2001 yılları arasında ko-
nut, kanalizasyon, içme suyu ve isale hattı inşaatlarında 
genel koordinatör olarak görev aldı. 2001-2009 yılları 
arasında boru hattı, kanalizasyon, altyapı ve konut in-
şaatlarında proje müdürlüğü ve teknik koordinatörlük 
yaptı. Evlidir.
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Kibar Soygenç

1946 Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1973 yılında İDMMA 
Işık Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974-
2003 yılları arasında kendi firmasında inşaat malzeme-
leri üretti. 2003 yılında ortağı olduğu firmada inşaat 
malzemesi üretimi yaptı. Evlidir. 

Ahmet Soykök

1951 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. 1973-1982 
yılları arasında TCK 2. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 
1982-1984 yılları arasında yurt dışında alt yapı şantiye-
lerinde mesleki çalışmalarını sürdürdü. 1984-1986 yılları 
arasında yapsat müteahhitliği yaptı. 1986-2013 yılları 
arasında şantiye müdürlüğü ve şantiye şefliği yürüttü. 

Erdal Sönmez

1948 yılında Adana’da doğdu.1973 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zun olduktan sonra İzmir Belediyesi’nde çalıştı. Ardından 
özel bir inşaat firmasında görev yaptı. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra kendi firmasını kurdu. Halen inşa-
at müteahhidi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
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Fahrettin Sönmez

1946 yılında Van-Özalp’te doğdu. 1973 yılında Ankara 
DMMA İnşaat Bölümü’nde mezun oldu. 1973-1981 yıl-
ları arasında TCK Mersin Bölge Müdürlüğü’nde, YSE 5. 
Bölge’de ve TCK Antalya 13. Bölge Müdürlüğü’nde bakım 
başmühendisliği ve şantiye şefliği yaptı. 12 Eylül Askeri 
Darbe döneminde kamudaki görevine son verildi. 1983-
1986 yılları arasında Harran Ovası Sulama inşaatında 
görev aldı. 1986-1993 yılları arasında taşeronluk yaptı. 
1993 yılında kamu görevine tekrar dönerek, 1997 yılına 
kadar Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nde mesleki ça-

lışmalarını sürdürdü. 1997 yılında emekliye ayrıldı. 1997-2002 yılları arasında 
bir müşavir firmada çalıştı. 2004-2012 yılları arasında yapı denetçiliği yaptı. Ha-
len şantiye şefliği yapmaktadır. 1978 yılında İMO Antalya Temsilciliği görevini 
yürüttü. 

Sıtkı Sungur

1947 yılında Malatya-Hekimhan’da doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Uzun süre 
serbest mühendis olarak çalıştı. İstanbul İl Genel Mec-
lis Üyeliği görevini sürdürdü. Çeşitli vakıf ve derneklerde 
kuruculuk ve yöneticilik yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ali Kemal Sümer

1947 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu’ndan 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra açtığı proje büro-
sunda meslek yaşamına başladı. Daha sonra kısa bir süre 
YSE’de ve İl İmar Müdürlüğü Afet İşleri’nde çalıştı. Asker-
likten askerlik hizmetinden sonra özel firmalarda şan-
tiye şefliği, icra kurulu üyeliği ve genel müdürlük yap-
tı. 1992 yılından bu yana ortağı olduğu firmada genel 
müdür olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli altyapı 
inşaatları gerçekleştirmektedir. 
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Halit Sünnetçi

1947 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan 
mezun oldu. 1974 yılında Tekirdağ Bayındırlık ve İskân 
İl Müdürlüğü’nde, proje mühendisi olarak meslek haya-
tına başladı. 1983-1986 yılları arasında aynı kurumda 
yapım şube müdürlüğü görevinde bulundu. 1986 yılında 
İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne kontrol mü-
hendisi olarak atandı. 1999-2004 yılları arasında Tekir-
dağ Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü görevini sürdürdü. 
2004 yılında emekli oldu. Halen bilirkişi olarak mesleki 

faaliyetini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yüksel Süt

1943 yılında Sivas-Divriği’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul DMMA Işık Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. Aynı yıl Etibank Şark Kromları işletmelerinde göre-
ve başladı. Askerlikten sonra 2005 yılına kadar Etibank 
Genel Müdürlüğü bünyesinde mesleki yaşamını sürdür-
dü. 2005 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Recep Süzer

1947 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. 
YSE ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde yol müdürü ola-
rak çalıştı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nedim Şahbaz

1944 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Adana Mü-
hendislik ve Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1975 yılında 
YSE 6. Bölge Müdürlüğü’nde yol proje mühendisi olarak 
çalışmaya başladı. Aynı kurumda asfalt kontrol mühen-
disliği ve asfalt şefliği görevlerinde bulundu. 2004 yılın-
da Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğü’nden emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ergün Şahin

1947 yılında Erzurum-Şenkaya’da doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nden 
mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştı. 1978-1998 
yılları arasında İstanbul, Bakırköy, Bahçelievler, Beylik-
düzü, Küçükçekmece ve Zeytinburnu Belediyelerinde şef, 
müdür ve teknik başkan yardımcısı olarak mesleğini sür-
dürdü. 1998 yılında emekli oldu. Halen belediyelerde ve 
özel sektörde danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Mahiye Kilercik Şamdancı

1945 yılında Arnavutluk–Tiran’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yurt 
dışına giderek mesleğine ilişkin çalışmalarda bulundu. 
Ardından yurda dönerek çeşitli konut projelerinde mes-
leğini sürdürdü. Halen sahibi olduğu uluslararası lojistik 
firmasında çalışmaktadır.
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Ahmet Şanal

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
özel bir firmanın termik santral inşaatında şantiye mü-
hendisi olarak göreve başladı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra çeşitli konut inşaatları yaptı. Halen ser-
best ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Hazım Şatır

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mi-
marlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından proje bürosu kurdu. 2009 yılına kadar projecilik, 
şantiye şefliği ve inşaat müteahhitliği yaptı. Bu süre zar-
fında spor, eğitim ve sanayi tesisi inşa etti. 2010 yılından 
bu yana Bayraklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Yapı Denetim Şube Şefliği görevini sürdürmektedir.

Zeki Şen

1949 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mi-
marlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973-1979 yılla-
rı arasında farklı illerde şantiyelerde çalıştı. 1979-1986 
yılları arasında yurt dışında saha mühendisliği, şantiye 
mühendisliği ve proje mühendisliği görevlerini yürüttü. 
1986 yılında kendi şirketini kurarak zemin etüdü, kazıklı 
temel ve bina inşaatları yaptı. 
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Solmaz Aksu Şendil

1941 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. Üniversite eğitiminden önce 1961-1964 yılları 
arasında Samsun DSİ Bölge Müdürlüğü’nde etüt, proje, 
keşif ve metraj işlerinde çalıştı. 1966-1974 yılları arasın-
da İstanbul YSE İl Müdürlüğü’nde teknik eleman olarak 
görev aldı. 1974-1993 yılları arasında DLH İnşaat Genel 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve başmühendis ola-
rak çalıştı. 1993 yılında aynı kurumdan emekli oldu. Ev-
lidir. 

Ahmet Şener

1951 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1973 yılın-
da Adana Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1973-1975 yılları arasında Ceyhan Belediyesi’nde fen 
işleri müdürü olarak göreve başladı. 1975-1980 yılları 
arasında ortağı olduğu şirkette projecilik ve müteahhit-
lik yaptı. 1980 yılından 1986 yılına kadar Kahramanma-
raş Belediyesi’nde fen işleri müdürü olarak çalıştı. 1986-
2002 yılları arasında DSİ’de farklı illerde başmühendis, 
şube müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev 
yaptı. 2002 yılında emekliye ayrıldı. 2002-2008 yılları 

arasında İMO Bursa Şubesi’nde şube sekreteri olarak görev yaptı. Halen özel bir 
şirkette danışman ve teknik müdür olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır. 

Mehmet Ali Şener

1952 yılında Malatya-Akçadağ’da doğdu. 1973 yılında 
Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kütahya Yapı İşleri 
4. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak göreve 
başladı. Malatya Bayındırlık Müdürlüğü’nde müdür ve-
killiği yaptı. 1981 yılında Hava Meydanları ve Akaryakıt 
Kontrol Amirliği’nde görev aldı. 1984 yılında Karayol-
ları 8. Bölge Müdürlüğü Malatya Şubesi’ne kontrol şefi 
olarak atandı. 1988-1999 yılları arasında Karayolları 9. 
Bölge Müdürlüğü Batman Şubesi’nde şube şefi, 10. Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Bölgesi’nde şube şefi ve bölge asfalt başmühendisi olarak 
görev yaptı. 1999 yılında emekli oldu. Halen şantiye şefi ve bilirkişi olarak çalış-
maktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Sıddık Şener

1950 yılında Tunceli- Çemişgezek’te doğdu. 1973 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mü-
hendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa 
süre Bayındırlık Bakanlığı’nda çalıştı. 1974 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Betonarme Kürsüsü’nde araştırma 
görevlisi oldu. Doktorasını 1983 de tamamlayıp, 1984-
1986 yılları arasında Northwestern Üniversitesi’nde 
(Amerika, Chicago) “konuk profesör” olarak çalıştı. 1987 
de Tokai Üniversitesi’nde (Japonya, Shimuzu) “konuk 
profesör” olarak araştırmalarda bulundu. İstanbul Tek-

nik Üniversitesi’nde 1987 yılında Yapı Anabilim Dalı’nda Doçent oldu. 1988’de 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne geçerek 1993’de profesör oldu. 
1996’da Royal Society (TÜBİTAK, ESEP) bursu ile İngiltere Cardiff Üniversitesi’nde 
bir yıl “konuk profesör” olarak çalıştı. 2005 yılında Erasmus programı ile 15 gün 
Slovenya Maribor Üniversitesinde ders verdi. 2007 yılında Fulbright bursu ile bir 
yıl Amerika Northwestern Üniversitesi’nde “konuk profesör” olarak çalıştı. 2013 
yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne geçti. Ortotrop kabuk, beton, betonarme, 
öngerilmeli beton kırılma mekaniği ve boyut etkisi konularında 20’si hakemli 
dergide 90’a yakın yerli ve yabancı dergide makale yayımladı. Halen Bilgi Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

İ. Şeref Şenoğuz

1950 yılında Eskişehir’de doğdu. 1973 yılında İTÜ’den 
mezun oldu. 1973-1991 yılları arasında özel bir inşaat 
firmasında saha mühendisi, şantiye şefi, proje müdürü 
ve inşaat müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1991-2001 yıl-
ları arasında farklı iki firmada proje müdürü ve inşaat 
müdürü olarak mesleki yaşamını sürdürdü. 

Hüseyin Şenol

1944 yılında Şumnu’da doğdu. 1973 yılında Elazığ Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından Bandırma’da fabrika inşaatın-
da çalıştı. Daha sonra kurduğu firmada 1976-1980 yıl-
ları arasında plan proje işleri ile yapsat müteahhitliği 
yaptı. Halen ortağı olduğu şirkette mesleki çalışmalarını 
sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır. 



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

174

Hüseyin Şentürk

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. İki yıl kamuda çalıştık-
tan sonra 1977-1988 yılları arasında özel sektörde saha 
mühendisi, şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev 
aldı. 1988 yılında kendi firmasını kurdu ve çok sayıda 
kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştı. 2000 yılından sonra 
konut sektöründe projeler yapmaya başladı. Halen özel 
bir firmada proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. 

Osman Şentürk

1947 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. 1973 yı-
lında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Üni-
versite eğitiminin ardından kamu kurumlarında ve özel 
sektörde çalıştı. Evlidir. 

Abdullah Tandırcıoğlu

1948 yılında Kilis’te doğdu. 1973 yılında Çukurova Üni-
versitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Kilis Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. Daha sonra müte-
ahhitlik yaptı. PTT Genel Müdürlüğü’nde başmühendis 
olarak görev aldıktan sonra emekliye ayrıldı. 
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Aysun Tandoğan

1946 yılında Antalya-Elmalı’da doğdu. 1973 yılın-
da İDMA Işık Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1973-1980 yılları arasında Kâğıthane Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1980-1982 yılları arasında YSE 
1. Bölge Müdürlüğü’nde tesisler şefi olarak görev yaptı. 
1983 yılından bu yana serbest olarak çalışmaktadır. Evli 
ve bir çocuk babasıdır. 

Ali Galip Taner

1947 yılında Sinop’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
bir proje bürosunda görev yaptı. 1974 yılında İstanbul 
Belediyesi Mecralar Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. Ardında İSKİ bünyesinde su ve kanal şebe-
ke teknik şefliğinde görev yaptı. 1990-2004 yılları arasın-
da ise İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün 
çeşitli birimlerinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
Emeklidir.

Haluk Tanrıbilir

1950 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında 
Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İn-
şaat Bölümü’nden mezun oldu. Karayolları 5. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak farklı illerde mühendis, baş-
mühendis, şantiye mühendisi ve kontrol mühendisliği 
görevlerinde bulundu. 1999 yılında emekliye ayrıldıktan 
sonra 2007-2010 yılları arasında kamulaştırma bilirkişi-
liği, 2010-2011 yıllarında Mersin’de şantiye şefliği yaptı. 
Halen yapı denetçisi olarak çalışmaktadır. Evlidir. 
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Erdoğan Tarlabaşı

1943 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. Üniversite eğitimi öncesi Bayındırlık Bakanlığı’nda 
kontrollük, özel bir firmada tekniker olarak çalıştı. 1968-
1975 yılları arasında Ankara Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı İnşaat Dairesi’nde hak ediş mühendisi olarak görev 
aldı. 1975-2009 yılları arasında farklı firmalarda, okul, 
konut, köprü ve fabrika inşaatlarında mühendis, şantiye 
şefi, hak ediş ve kesin hesap mühendisi olarak çalıştı. 

Hasan Taşan

1950 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1973 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mü-
hendisi olarak mezun oldu. 1973-1976 yılları arasında 
YSE Bölge Müdürlüğü’nde mühendis ve yol yapım şefi 
olarak çalıştı. 1976-1981 yılları arasında Eskişehir ve 
Antalya Belediyelerinde fen işleri müdürü olarak görev 
yaptı. 1981-2012 yılları yurt içinde ve yurt dışında yerli 
ve yabancı firmalarda planlama müdürü, genel müdür 
yardımcısı, proje müdürü, proje müdür yardımcısı, şanti-
ye şefi, teknik koordinatör, proje direktörü olarak çalıştı. 

İlyas Taşer

1949 yılında Mersin-Silifke’de doğdu. 1973 yılında Ada-
na İTİA Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1973-1980 yılları arasında kendi firmasında su yapıları, 
termik santral inşaatı gibi işler yaptı. 1980-1986 yılla-
rı arasında Adana Afet İşleri İnşaat Amirliği’nde görev 
aldı. 1986-1999 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Mü-
dürlüğü bünyesinde Adana Yapım Şube Müdürlüğü, Ada-
na İl Müdür Yardımcılığı, Müdür Vekilliği, Karaman ve 
Niğde’de kontrol mühendisliği yaptı. 1999 yılında emek-
liye ayrıldı. Emekliliğinin ardından 2009 yılına kadar 

şantiye şefi olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. Evlidir.
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Oruç Taşhan

1950 yılında Afyon-Çay’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan me-
zun oldu. 1974-1975 yılları arasında Çalışma Bakanlı-
ğı Müfettiş Yardımcılığı görevinde bulundu. 1975-1977 
yılları arasında özel bir firmada şantiye mühendisi ve 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1977 yılından itibaren kendi 
firmalarında mesleki yaşamını sürdürdü. Halen ortağı 
olduğu firmada mesleğine devam etmektedir.

Osman Tatlısu

1949 yılında Nevşehir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1973–1975 yılları arasında Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi İmar Müdürlüğü görevinde bulundu. 1975-1977 
yılları arasında TEK Şebeke Tesis Bölge Müdürlüğü’nde 
başmühendis olarak çalıştı. Halen 1977 yılında kurmuş 
olduğu firmada serbest mühendis olarak mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Metin Taylan

1946 yılında Burdur’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından DSİ 18. Bölge 
Müdürlüğü’nde sırasıyla; planlama mühendisi, Burdur 
182. Şube Etüd Plan Şefi, DSİ’de baraj ve HES inşaatla-
rında kontrol başmühendisi ve Afyon 183. Şube Müdürü 
olarak görev yaptı. 1980 yılında özel sektörde baraj ve 
HES inşaatlarında şantiye şefi ve müdürü olarak çalış-
tı. Ayrıca kendi firmasında taahhüt işleri gerçekleştirdi. 
Halen şantiyecilik yaparak mesleğini sürdürmektedir.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

178

Ali Rıza Tayşu

1951 yılında Antalya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra çeşitli özel şirket inşaatlarında 
şantiye şef yardımcısı ve kesin hesap mühendisi olarak 
görev yaptı. Antalya ve Gebze’de kamu ve özel kesimde 
çalıştı. 1976-2002 yılları arasında da Antalya DSİ 13. 
Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü’nde ve Kay-
seri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat ve Planlama 
Şube Müdürlüğü’nde değişik görevler üstlendi. Emeklidir. 
Halen Antalya’da bir yapı denetim şirketinde mesleğini 
sürdürmektedir.

Nuri Tecer

1947 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde 
çalıştı. 1974 yılından sonra serbest mühendislik yapma-
ya başladı. 1976 yılından sonra kamu işleri ve sosyal ko-
nutlar yaptı. Ardından yapı denetim firması kurarak beş 
yıl süreyle çalıştı. Emeklidir.

Hüseyin Tekel

1950 yılında Urfa-Siverek’te doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1975 yılın-
da İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans, 1981 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 
Hava Harp Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı. 1981-1990 
yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda inşa-
at hizmetlerinde çeşitli görevler aldı. 1990-2001 yılları 
arasında Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Dairesi’nde 
muhtelif görevler yaptı. 1997-1998 yıllarında Gazi 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002 yı-

lından bu yana özel bir firmada müdür olarak görev yapmaktadır. Deprem ve 
güçlendirme konularında yayımlanmış yazıları ve tebliğleri bulunmaktadır. Evli 
ve bir çocuk babasıdır. 
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Erdoğan Telli

1951 yılında Gümüşhane-Kelkit’te doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı yıl 
Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük Mü-
essese Müdürlüğü’nde meslek yaşamına başladı. Genel 
Müdürlük bünyesinde Konya, Mersin, Zonguldak, Sivas, 
Rize ve Karabük’te şantiye mühendisi, şantiye şefi, şanti-
ye başmühendisi, kontrol mühendisi, kontrol başmühen-
disi ve proje yöneticisi olarak çalıştı. 2000 yılında emekli 
oldu. 2000-2007 yılları arasında Çanakkale ve Gerede’de 
iş güvenliği uzmanı olarak çalıştı. 

Mehmet Temel

1945 yılında Çorum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında mü-
hendislik bürosu açtı ve müteahhitlik yaptı. Daha sonra 
çeşitli firmalarda şantiye şefi ve teknik koordinatör ola-
rak çalıştı. Mesleki çalışmalarına bir süre özel sektörde 
devam ettikten sonra emekliye ayrıldı. 

Emel Temiz

1949 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İzmir Yapı İşleri 
3. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak gö-
reve başladı. 1974 yılında Yapı İşleri Ankara 5. Bölge’ye 
atandı. Çok sayıda kamu kurumu bina inşaatında görev 
aldı. 1979 yılında Limanlar İnşaatı Kuşadası Şubesi’ne 
başmühendis olarak işe başladı. Uluslararası Kuşadası 
Limanı inşaatında başmühendis olarak görev yaptı. Bu 
dönemde çok sayıda deniz yapısı inşaatında çalıştı. 1984 

yılında kamu hizmetine ara vererek serbest mühendis olarak mesleğini sürdür-
dü. 1993 yılında kamu hizmetine tekrar dönerek 2005 yılına kadar başmühendis 
olarak çalıştı. 
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Mustafa Terzi

1947 yılında Elazığ’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardın-
dan DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde 
görev aldı. 2000 yılında DSİ’de şube müdürüyken emekli-
ye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Terzioğlu

1943 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1970 yılında aday 
mühendis olarak YSE 10. Bölge Müdürlüğü’nde mes-
lek yaşamına başladı. Özel sektörde kontrol mühendi-
si olarak çalıştı. 2000 yılında Rize Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nden emekli oldu. Halen yapı denetçiliği ve 
müteahhitlik yapmaktadır. 

Turgut Terzioğlu

1940 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Yıldız 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde işletme 
yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1974-1995 yılla-
rı arasında SEKA’da inşaat bakım şefi olarak çalıştı. Bir 
dönem kendi şirketinde proje taahhüt işleri yaptı, ayrıca 
gayrimenkul ekspertiz ve bilirkişilik hizmeti verdi. 1997 
yılından bu yana çeşitli eksper olarak mesleğini sürdür-
mektedir. Evlidir. 
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Yaşar Togay

1944 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mühen-
dislik Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1996 yılları ara-
sında Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdür 
Yardımcılığı yaptı. 1996 yılından sonra yerli ve yabancı 
firmalarda denetçi ve başmühendis olarak çalıştı. Ha-
len bir şirkette kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır. 
1977-1978 yıllarında İMO Adana Şube Yöneticiliği, 1977-
1980 yılları arasında İMO Mersin Temsilciliği yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Hasan Tokat

1950 yılında Isparta-Eğirdir’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından beş yıl boyunca İs-
kenderun Demir ve Çelik Fabrikası’nda çalıştı. Daha son-
ra 1978 yılına kadar YSE 5. Bölge Müdürlüğü’nde proje 
şefi ve Köy Hizmetleri Kahramanmaraş İl Müdürü olarak 
görevini sürdürdü. 1978 yılından bu yana serbest olarak 
çalışmaktadır. 

Mustafa Bedir Toker

1948 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1974-1981 yılları 
arasında SSK İstanbul Emlak İnşaat Müdürlüğü’nde ça-
lıştı. İki yıl yurt dışında çalıştıktan sonra 1983 yılında 
kendi firmasını kurdu. Halen kendi şirketinde mesleki ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 
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Halil Toklu

1948 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yük-
seliş Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973 yılında TCDD 
Adana İşletme Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak 
mesleki yaşamına başladı. Aynı yıl Kütahya Yapı İsleri 4. 
Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Bölge Müdürlüğü’nde inşa-
at mühendisi, başmühendis ve yapım şube müdürü ola-
rak çalıştı. 1988 yılından sonra serbest çalışmaya başla-
dı. 2004-2009 yılları arasında Kütahya Merkez İl Genel 
Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Halen Kütahya Beledi-
ye Başkan Yardımcılığını sürdürmektedir. 

Mehmet Salih Tomaç

1949 yılında Trabzon’da doğdu. 1973 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi ola-
rak mezun oldu. Gümüşhane Bayındırlık İl Müdürlüğü, 
Köy İşleri Trabzon Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve PTT Trabzon 
Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Halen serbest inşaat mü-
hendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Erol Tomruk

1942 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1961-1967 yılları 
arasında Etibank Elektrik işletmesinde çalıştı. 1973 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
bir inşaat firmasında göreve başladı. 1976-2002 yılları 
arasında Zonguldak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde 
çalıştı. Emeklidir.
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Nevzat Topal

1946 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Karayol-
ları 15. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi 
olarak çalıştı. 1978-1983 yılları arasında çeşitli illerde ve 
Karayolları Bölge Müdürlükleri’nde şube şefi olarak gö-
rev yaptıktan sonra Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde 
çalıştı. Değişik tarihlerde kontrol şefi, yol yapım kontrol 

şefi ve genel müdürlük ihale kontrollüğü görevini yürüttü. Emeklidir. Halen kendi 
şirketinde mesleğini sürdürmektedir. 

Yılmaz Topcu

1947 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Gece Bölümü’nden mezun oldu. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde çalıştı. İller Bankası Genel Müdürlüğü Ka-
nalizasyon Daire Başkanlığı’nda mühendis, başmühen-
dis, şube müdürü olarak görev aldı. 1987 yılından son-
ra aynı kurumun 7. Bölge Müdürlüğü’nde başmühendis 
ve şube müdürü olarak görev yaptı. 2001 yılında emekli 
oldu. Halen kendi firmasında çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Mustafa Topçu

1947 yılında Rize’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Bölümü’nden mezun oldu. Rize Belediyesi’nde kontrol 
mühendisi, fen işleri müdürü, imar işleri müdürü ve tek-
nik başkan yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında emek-
liye ayrıldı. 
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Eray Toros

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Galatasaray Mühendislik Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra kurmuş olduğu şirkette çalıştı. Muhtelif resmi 
ve özel işlerde çalıştı. Çok sayıda inşaat yaptı. Halen kur-
muş olduğu şirkette mesleğini sürdürmektedir.

İbrahim Kadir Tunaboylu

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardın-
dan kısa bir süre DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 
Daha sonra özel firmalarda proje mühendisliği ve Suudi 
Arabistan’da şantiye şefliği yaptı. 1984 yılından bu yana 
bir vakfa ait inşaatların kontrollüğünü yapmaktadır. 

Atila Tunalı

1951 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun 
oldu. 1973-1975 yılları arasında özel sektörde şantiye 
mühendisliği yaptı. 1975 yılında Emlak Kredi Bankası 
İnşaat Birimi’nde kontrol mühendisi olarak görev aldı. 
1975 -2001 yılları arasında aynı kurumda çeşitli kade-
melerde görev yaptı ve 2001 yılında emekliye ayrıldı. 
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Kadir Tuncay

1948 yılında Eskişehir-Mihalıççık’ta doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında 
Etimesgut Şeker Fabrikası’nda kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 1974 yılında proje bürosu açtı ve köprü inşaatla-
rı, dere ıslahı, taahhüt işleri ve özel inşaat işleri yaptı. 
2006 yılından bu yana serbest ticaretle uğraşmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Erdoğan Tuncer

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendis ola-
rak mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından serbest 
proje mühendisliği yaptı. 1974-1977 yılları arası İETT 
bünyesinde denetçilik yaptı. 1985 yılında kendi firmasını 
kurdu ve kamu taahhüt işlerinde müteahhitlik yaptı. Evli 
ve bir çocuk babasıdır. 

Kemal Tuncer

1947 yılında Ordu-Mesudiye’de doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezun ol-
duktan sonra 10 yıl boyunca şantiye şefliği yaptı. Daha 
sonra serbest çalışmaya başladı. İki çocuk babasıdır. 
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Yusuf Turabi

1951 yılında Manisa’da doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldu. 1975-1979 yılları arasında İMO İzmir Şube-
si Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜTED (Tüm Teknik Eleman-
ları Derneği) İzmir Şube Sekreterliği ve Genel Merkez Yö-
netim Kurulu üyeliği yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası 41 
ve 42. Dönem Oda Onur Kurulu üyeliğinde bulundu. İMO 
İzmir Şubesi’nde mesleki denetim görevlisi, İzmir Bayın-
dırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1978 yılından beri serbest olarak çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

İbrahim Turan

1948 yılında Eskişehir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1976 yılla-
rı arasında özel bir firmaya bağlı olarak İzmir, Aliağa, 
Kütahya, Hatay ve Mersin’de temel fore kazık alanında 
çalıştı. 1976 yılında İzmir PTT Bölge Başmüdürlüğü Yapı 
İşleri Bölümü’nde kontrol mühendisi olarak görev aldı. 
1980 yılında ortağı olduğu firmada 1991 yılına kadar 
şantiye müdürlüğü yaptı. 1991 yılından sonra kendi şir-
ketlerinde mesleki çalışmalarını sürdürdü. Halen çeşitli 

inşaatların üretim, proje ve teknik sorumluluğunu yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Ali Yavuz Turfan

1948 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1978 yıl-
ları arasında ortağı olduğu şirkette statik proje hesap-
ları yaptı. 1978 yılında Antalya’da kurduğu şirketlerde 
çeşitli projeler tamamladı ve özel konut inşaatları yaptı. 
2006 yılında emekliye ayrıldı. 
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Hüseyin Tursun

1948 yılında Malatya-Doğanşehir’de doğdu. 1973 yı-
lında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İller Bankası Genel 
Müdürlüğü Diyarbakır İl Müdürlüğü’nde mühendis ola-
rak çalışmaya başladı. 1975-1981 yılları arasında ser-
best mühendis olarak çalıştı. 1981’de Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1981 yılından başlayarak 
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli bölge-
lerde kontrol şefi, şube şefi, başmühendis ve bölge mü-
dürü olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından bir süre 
serbest mühendislik yaptı.

A. Mithat Tutkun

1949 yılında Samsun’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından kurduğu şirkette meslek hayatına başladı. Kat 
karşılığı inşaat projeleri yaptı ve mesleğinin yanı sıra ti-
caretle uğraştı. 1993-1997 yılları arasında İMO Samsun 
Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1999-2003 yılları 
arasında Atakum Belediye Meclis Üyeliği yaptı ve Bayın-
dırlık Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Samsun 
Büyükşehir Belediye Meclis Bayındırlık Komisyonu üyesi 
olarak görev aldı. 

Erkan Türerer

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendi-
si olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İller 
Bankası’nda göreve başladı. 1979 yılında TÜPRAŞ Kırık-
kale Rafinerisi’nde çalışmaya başladı. 2005 yılında emek-
li oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Halis Türkay

1947 yılında Aydın- Nazilli’de doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra aynı yıl müteahhitlik hiz-
metlerine başladı. Bugüne kadar resmi taahhüt işleri ve 
özel inşaatlar yaptı. Ayrıca özel ticari işletme faaliyetle-
rinde bulundu.

İbrahim Türkbay

1946 yılında Elazığ’da doğdu. 1963 yılında Sanat 
Enstitüsü’nden mezun oldu. 1964’te Ankara Karayolları 
4. Bölge Müdürlüğü’nde hafif vasıta usta yardımcısı ola-
rak çalışmaya başladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Yüksekokulu İnşa-
at Mühendisliği Gece Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl 
Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nde Etüt Plan Dairesi’ne 
başmühendis olarak atandı. Bir süre Ankara DSİ Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1978 yılında Elazığ DSİ 91. Şube 
Müdürlüğü’nde proje inşaat başmühendisi, sulama inşa-

atında kontrol mühendisi emanet işleri ihale işlemleri ve kontrollüğü ve şube 
müdürü olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra özel bir firmada derivasyon 
ve iyileştirme işlerinde çalıştıktan sonra gölet ve sulama inşaatında şantiye şefi 
görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Tüzer

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-
1978 yılları arasında DSİ’de çalıştı. 1978-1980 yılları 
arasında yurt dışında özel bir inşaat firmasında görevini 
sürdürdü. 1980-1981 yılları arasında ise ülkeye dönerek 
özel bir şirkette işe başladı. 1981 yılından itibaren DSİ 
2. Bölge Müdürlüğü Proje Şube Müdürlüğü’nde başmü-
hendis olarak çalıştı. Köprü, sulama, baraj tasfiye tesis-
leri tatbikat, taşkın koruma inşaatları tatbikat projeleri 
yaptı. Halen İzmir DSİ Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü’nde 

şube müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Zekai Uçar

1950 yılında Ankara-Ayaş’ta doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları 
arasında İmar ve İskân Bakanlığı Çorum İl İmar Müdür 
Vekili olarak çalıştı. 1977-1992 yılları arasında Anka-
ra Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nda 
kontrol amiri ve hak ediş şube müdürü olarak görev aldı. 
1992-1998 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakan-
lığı Ankara İl Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. 1998-1999 yıllarında ise Maliye Bakanlığı’nda 

mesleki çalışmalarını yürüttü. 1999 yılında emekliye ayrıldı. Halen bir yapı de-
netim firmasında çalışıyor ve zaman zaman bilirkişilik yapıyor. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

İsmail Uğur

1950 yılında Ankara-Sincan’da doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-2011 yılları 
arasında DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; in-
şaat mühendisi, kontrol mühendisi, kontrol başmühen-
disi, emanet komisyonu başkanı, grup amiri, şube müdü-
rü, bölge müdür yardımcısı, daire başkanı, genel müdür 
yardımcısı ve genel müdür olarak çalıştı. Emeklidir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Kamil Uğurlu

1947 yılında Ordu-Mesudiye’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında Köy 
İşleri Bakanlığı’nda göreve başladı ve Elazığ’da iki yıl böl-
ge kontrolörü olarak çalıştı. 1976-1984 yılları arasında 
Ordu toprak ve iskân müdürü olarak görev aldı. 1998 yı-
lına kadar Muğla Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde şube 
müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1998 yılında 
emekli oldu ve 12 yıl serbest çalışmaya devam etti. Halen 
bir yapı denetim firmasında kontrolörlük yapmaktadır. 
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Nurettin Uğuz

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Fakültesi’nden mezun oldu. Elazığ Etibank Maden 
KEF Tesis Müdürlüğü ile Afyon ve Isparta Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüklerinde kontrol mühendisi; Burdur Ba-
yındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde ise hem kontrol mü-
hendisi hem de yapım şube müdürü olarak çalıştı. 1999 
yılında emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mahmut Ulusoy

1945 yılında Ordu-Mesudiye’de doğdu. 1973 yılında Ga-
latasaray Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1973-1981 yılları arasında hava alanı inşaatında ve 
TİMLO’da şantiye şefi olarak çalıştı. yurtdışında bir süre 
başmühendis olarak çalıştıktan sonra yurda dönerek 
proje müdürü olarak görev aldı. 1983-2009 yılları ara-
sında İstanbul’da sanayi siteleri, iş hanları ve konut in-
şaatları; Bursa’da fabrika inşaatları yaptı. Halen bir yapı 
denetim bürosunda çalışmaktadır. 

Ömer Ungan

1951 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1975 yılında 
Kanada’da University of British Columbia’da yüksek li-
sans eğitimini tamamladı. 1973-1975 yılları arasında 
aynı üniversitede araştırma ve öğretim asistanlığı yaptı. 
1975 yılında İzmir içme suyu projesinde çalıştı. 1975-
1992 yılları arasında yurt içinde ve yurt dışında farklı 
şirketlerde proje mühendisi, proje şefi, kontrol başmü-
hendisi, saha koordinatörü, proje müdürü, şantiye şefi ve 
genel koordinatör olarak çalıştı. 1992-2005 yılları ara-

sında TOKİ Proje Koordinasyon Birimi’nde teknik müdür ve direktör yardımcısı 
olarak; Başbakanlık Proje Uygulama Birimi’nde ise direktör yardımcısı ve vekili 
olarak görev aldı. Emeklidir.
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Fulya Uslu

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1993 yılında emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk annesidir.

İzzet Usta

1951 yılında Trabzon’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1975 yılında DLH İnşaat Genel Müdürlüğü’nde 
kontrol başmühendisi olarak meslek yaşamına başladı 
ve Trabzon Havaalanı ile Kars Havaalanı’nda görev aldı. 
2001 yılında emekli oldu. Halen müteahhitlik yapmakta-
dır. Üç çocuk babasıdır. 

Kemal Ustaoğlu

1947 yılında Uşak’ta doğdu. 1973 yılında Ege Üniversitesi 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
projeci ve şantiyeci olarak çalıştı. 2003 yılında emekliye 
ayrıldı. 
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Hüseyin Uygur

1945 yılında Trabzon-Yomra’da doğdu. 1973 yılın-
da Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında Trabzon 
Belediyesi’nde memur olarak işe başladı. Belediyede çeşit-
li görevler üstlendi; imar müdürlüğü yaptı. 2002 yılında 
emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Cahit Üçbudak

1950 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Aydın Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü’nde çalıştı. 1976 yılında TCDD Genel Mü-
dürlüğü Adana 6. Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı. 1977 
yılında DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü’ne geçiş yaptı. 
Aydın, Denizli ve Muğla’da planlama mühendisi olarak 
çalıştı. 2001 yılında emekliye ayrıldı. Evlidir. 

Haydar Ünal

1950 yılında Kırıkkale-Sulakyurt’ta doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında DSİ Adana 
6. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1981 
yılına kadar DSİ bünyesinde farklı illerde planlama mü-
hendisi ve başmühendis olarak görev aldı. 1981-1983 yıl-
ları arasında özel bir şirkette çalıştı ve yurtdışında arazi 
mühendisi olarak görev yaptı. 1983 yılında DSİ Genel 
Müdürlüğü’ne planlama mühendisi olarak geri döndü. 
Eskişehir, Aydın ve Dalaman’da görev aldı. 2012 yılında 
emekliye ayrıldı. 
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Necdet Ünal

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nde çalıştı. Ardından özel sektörde değişik 
görevlerde bulundu. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sabahattin Üncük

1947 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından serbest mühendis olarak çalıştı. 1975-2011 yılla-
rı arasında müteahhitlik, kontrol mühendisliği, kontrol 
amirliği, gayrimenkul değerleme ve danışmanlığı yaptı. 
1977-1981 yılları arasında Gönen Belediyesi Meclis Üye-
liği görevini yürüttü. Halen mühendislik ve müteahhitlik 
yapmaktadır. 

Mehmet Üner

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Okulu’ndan mezun oldu. 1970-1973 yılları ara-
sında Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde fen 
memuru olarak çalıştı. 1973-1977 yılları arasında Kay-
seri Belediyesi’nde çeşitli görevler aldı. 1977-1983 yılları 
arasında projecilik ve konut inşaatları yaptı. 1983-1987 
yılları arasında Kayseri Milletvekilliği görevini sürdür-
dü. Halen kendi firmasında mühendislik ve müteahhitlik 
hizmeti vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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İbrahim Erol Ünsal

1948 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan Etibank inşaat Dairesi 
Başkanlığı’nda sırasıyla; kontrol mühendisi, kontrol şefi 
ve başmühendis olarak çalıştı. 1988 yılında kamu göre-
vinden ayrılarak konut inşaatları yaptı. Halen konut ve 
taahhüt işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kazım Ünsal

1948 yılında Hatay-Erzin’de doğdu. 1973 yılında Anka-
ra İktisadi Ticari İlimler Akademisi Yükseliş Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973-1977 
yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik Fabrikası’nın 
inşaatında mühendis ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1977-
1982 yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik Fabrikası 
Genel Müdürlüğü Yapım Grup Başkanlığı’nda mühendis 
olarak mesleğini sürdürdü. 1983 yılında kendi firmasını 
kurarak mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 2006 yılında 
emekliye ayrıldı. İki çocuk babasıdır. 

Korkut Ünsal

1947 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Zemin Mekaniği alanında yük-
sek lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Kamu 
kurumlarında memur olarak çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra özel sektörde çalıştı. 1983 yılında 
kendi şirketini kurarak özel ve kamuya ait işlerde mü-
hendislik hizmeti verdi. Halen konut sektöründe mesleği-
ni sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mehmet Üretgen

1947 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1973 yılında An-
kara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun 
oldu. 1973 yılında DHMİ Genel Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi olarak meslek yaşamına başladı. 1976-1977 
yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzman 
mühendis ve daire başkan yardımcısı olarak görev aldı. 
1978-1986 yılları arasında Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bölge müdürü olarak çalıştı. 1986-1992 yıl-
ları arasında sanayi tesisleri ağırlıklı inşaatların proje 
ve taahhüt işlerini yaptı. 1992 yılında kurduğu firmada 

inşaat malzemeleri imalatı alanında çalıştı. Halen aynı sektörde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Hüseyin Avni Üster

1947 yılında Kastamonu’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı yıl YSE 16. Bölge Müdürlüğü Tesisler 
Kabul Heyeti’nde göreve başladı. 1974 yılında müteah-
hitlik yaptı. 1978 yılında kendi firmasını kurarak serbest 
ticaret yapmaya başladı.

Ali Vapurlu

1949 yılında Çankırı’da doğdu. 1973 yılında Gazi Üni-
versitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nden me-
zun oldu. Mesleki hayatı süresince Sümerbank Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Ayrıca muhtelif taahhüt işleri 
gerçekleştirdi. Evlidir.
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Hayri Varinli

1946 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından kısa bir dönem statik proje üze-
rine serbest çalıştı. Ardından 1973-2004 yılları arasında 
TCDD Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla; inşaat mühendi-
si, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, inşaat dairesi 
başkan yardımcısı ve inşaat daire başkanı olarak görev 
yaptı. Emeklidir. Halen özel bir şirkette danışman olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yıldırım Yağman

1942 yılında Kütahya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Lisans eğitimi süre-
since İTÜ Makine Fakültesi’nde atölyeler şefi olarak çalış-
tı. Mezuniyetinin ardından Kütahya Azot Fabrikası’nda 
sırasıyla; inşaat mühendisi, inşaat işleri şefi, inşaat işleri 
başmühendisi ve yardımcı işletmeler şube müdürü olarak 
görev yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Yalçın

1950 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette görev 
yaptı. 1975 yılında kendi mühendislik ve mimarlık bü-
rosunu açarak proje çalışmalarını yürüttü. Askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra tekrar serbest müteahhit 
olarak mesleki çalışmalarına devam etti. Halen mesleği-
ni sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



197

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Ekrem Yalçıner

1941 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Kadıköy Mimarlık ve Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Lisans eğitimi süresince PTT Genel Müdürlüğü NATO 
İnşaat Baş Mühendisliğinde fen memuru olarak çalıştı. 
Mezuniyet sonrası bir süre Ankara ve İstanbul’da proje 
bürolarında ve şantiyelerde görev aldı. Halen kendi mi-
marlık-mühendislik-inşaat firmasında mesleğini sürdür-
mektedir. 

Serpil Yalçıner

1951 yılında Adana’da doğdu. 1973 yılında Adana İk-
tisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardın-
dan Çukurova Üniversitesi’nde betonarme ve yapı sta-
tiği derslerinde asistan olarak görev yaptı. Çukurova 
Üniversitesi Rektörlüğü’nde Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanlığı’nda proje mühendisi olarak çalıştı. Adana Su 
Kanalizasyon İdaresi’nde proje mühendisi, proje, ihale ve 
kesin hesap şube müdürü görev yaptı. Halen aynı kurum-
da projeler daire başkan vekili olarak mesleğini sürdür-
mektedir. İki çocuk annesidir. 

A. Suat Yardım

1947 yılında Erzincan-İliç’te doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1970-1974 yılları arasında SSK Genel Müdür-
lüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 1974-1996 
yılları arasında sağlık tesisleri, toplu konut, iş merkezi, 
otel inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 1997-1999 
yılları arasında uydu yer istasyonu inşaatında teknik ça-
lışma yürüttü. 1999-2001 yılları arasında ortağı olduğu 
yapı denetim şirketinde mesleki faaliyetlerini sürdürdü. 

2001- 2005 yılları arasında özel firma inşaatlarında çalıştı. Evlidir.
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Nahid Yardım

1946 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde şanti-
ye şefi olarak çalıştı. Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisliği yaptı. Daha sonra özel sektörde 
okul, yol, konut, otopark ve iş merkezi gibi işlerde şantiye 
şefi, proje müdürü, kontrol mühendisi ve kontrol amiri 
görevlerinde bulundu. 

Himmet Yavru 

1944 yılında Amasya’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-2011 yılları 
arasında mühendis olarak mesleğini sürdürdü. Halen bir 
yapı denetim firmasında mesleğine devam etmektedir.

Hanifi Yavuz

1946 yılında Konya-Sarayönü’nde doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Lisans eği-
timinden önce bir dönem vekil öğretmenlik yaptı. 1973-
1974 yıllarında Köy İşleri Bakanlığı YSE Konya İl Müdür-
lüğü bünyesinde yol mühendisi ve yol işleri şefi olarak 
çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra YSE İl 
Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; yol yapım mühendisi, 
içme suları kabul heyeti mühendisi, yol mühendisi ve böl-
ge müdürü olarak görev yaptı. 1981 yılında kamu göre-

vinden ayrılarak müteahhit olarak resmi ve özel inşaatlar yaptı. 1988 yılında 
kurucusu ve ortağı olduğu şirkette proje, resmi taahhüt işleri ve kooperatif inşa-
atları yaptı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Sait Yavuz

1950 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mesleki hayatı süresince sırasıyla; Ankara Sanayi 
Odası 2. ve 3. OSB Bölge Müdürü, DSİ Genel Müdürlü-
ğü’ Proje ve İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı ve Tatbikat 
Şube müdürü olarak mesleğini sürdürdü. Evlidir.

Ahmet Muhtar Yavuzlar

1948 yılında Isparta’da doğdu. 1973 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1973 yılında Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde 
kesin hesap mühendisi, ekspertiz heyet üyeliğinin ardın-
dan ekspertiz başkanı olarak görev yaptı. Askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra Erdemir Tevziat Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde mühendis ve başmühendis olarak 
çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Ahmet Erol Yazıcı

1951 yılında Elazığ-Palu’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir şirket-
te şantiye mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. 
1974-1999 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü 
bünyesinde sırasıyla; kesin hesap mühendisi, grup şefi, 
yol yapım fen heyeti müdür yardımcısı, bölge müdür yar-
dımcısı, otoyollar yapım şube müdür yardımcısı ve mü-
hendis olarak görev yaptı. 1999-2001 yılları arasında 

serbest çalıştı. 2001-2013 yılları arasında özel bir şirkette çeşitli üst yapı, tünel 
kanalizasyon, içmesuyu, köprü, iksa duvarı ve drenaj gibi inşaat işlerinde kontrol 
teşkilatı başkan yardımcısı ve başkanı olarak görev yaptı. Emeklidir.
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Necati Yazıcı

1946 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından çeşitli kamu kurumlarından görev aldı. 
1985 yılında kamu görevinden istifa etti. 1989 yılında 
Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Halen serbest mühendis 
olarak proje ve inşaat işleri yapmaktadır.

Hakkı Salih Yazoğlu

1949 yılında Trabzon’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Bayındırlık Müdürlüğü bünyesinde çeşitli inşaat-
larda kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1977 yılında 
kamu görevinden ayrılarak özel sektörde çalıştı. 1984 
yılında tekrar kamu görevine dönerek Muğla Bayındır-
lık ve İskân Müdürlüğü’nde sırasıyla; kontrol mühendisi, 
imar uygulama şube müdürü, yapım şube müdürü, mü-
dür yardımcısı ve müdür vekili olarak çalıştıktan sonra 
emekli oldu.

Sebahattin Yener

1951 yılında Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek li-
sans eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından Sü-
merbank Genel Müdürlüğü’nde proje keşif, hak ediş ve 
kesin hesap bürolarında çalıştı ve çeşitli inşaatlarında 
inşaat kontrol amiri ve müdür yardımcısı olarak görev 
yaptı. 1994-1996 yılları arasında Manisa ve İzmir Ba-
yındırlık ve İskân İl Müdürlükleri Yapım Şube’lerinde 
görev aldı. 1996-2008 yılları arasında Sanayi ve Tica-

ret Bakanlığı’nda daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevini üstlen-
di. 2008-2013 yılları arasında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Proje ve Yapım 
Koordinatörlüğü’nde mesleğini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şeyhmus Yeşilmen

1950 yılında Mardin’de doğdu. 1973 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu’ndan 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından DSİ 10. Bölge 
Müdürlüğü’nde sırasıyla; kontrol mühendisi, başmü-
hendis, proje müdürü, bölge müdür yardımcısı ve bölge 
müdürü olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından özel 
sektörde genel müdür olarak çalıştı. Halen bir inşaat fir-
masının yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Rıfat Yıldırım

1935 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yük-
seliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi devam ederken 
Bayındırlık Bakanlığı’nda teknik baş ressam ve inşaat 
teknikeri olarak görev yaptı. Mezuniyetinin ardından 
aynı kurum bünyesinde grup şefi ve Çankırı Bayındırlık 
ve İskân Müdürü olarak göreb aldı.. 1977 yılında Demir-
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları Bölge Müdürlüğü 
yaptı. Emeklidir. Üç çocuk babasıdır. 

Savaş Yıldırım

1951 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından çeşitli inşaat firmalarında serbest olarak çalıştı. 
Halen bir inşaat firmasında yönetici olarak çalışmakta-
dır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Ahmet Yıldız

1950 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1973 yılında 
1973 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisi Yükseliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra 1979 yılına kadar TCK 4. Bölge 
bünyesinde ve çeşitli özel şirketlerde çalıştı. 1979 yılın-
dan sonra kendi işini kurup altyapı işlerinde yoğunlaştı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Burhan Yıldız

1948 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1973 yılında Çu-
kurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mesleki hayatı boyunca Köy Hizmetleri’nde 
çalıştı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tuğrul Yıldız

1949 yılında Zonguldak-Kilimli’de doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl işe 
başladığı Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
İnşaat Şube Müdürlüğü’nde sırasıyla; inşaat kontrol mü-
hendisi, kontrol başmühendisi ve kontrol şube müdürü 
olarak görev yaptı. 2012 yılına kadar İnşaat Emlak Daire 
Başkanlığı görevini yürüttü. Emeklidir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 



203

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1973-2013)

Enver Zeki Yıldızcan

1951 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları Genel 
Müdürlüğü Etüt Proje Fen Heyeti Müdürlüğü ile Ankara 
4. Bölge Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest inşaat 
mühendisi olarak görevine devam etti. Halen muhtelif 
kamu kurum ve kuruluşlarına alt ve üst yapı taahhüt iş-
leri yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Mustafa Kemal Yıldıztekin

1940 yılında Adana-Karataş’ta doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mesleki ha-
yatı süresince serbest mühendis, proje mühendisi ve mü-
teahhit olarak çalıştı. 1994 yılında emekli oldu. Halen bir 
yapı denetim şirketinde proje denetçisi olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evlidir. 

Cemal Yılmaz

1948 yılında Ardahan-Göle’de doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Erzu-
rum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bünyesinde şube 
şefi ve başmühendis olarak görev yaptı. 1999 yılında ise 
İstanbul Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde başmühen-
dis olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekliliğinin 
ardından kısa bir süre müteahhitlik yaptı. Evli ve üç ço-
cuk babasıdır.
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Halil Recep Yılmaz

1950 yılında Aydın–Nazilli’de doğdu. 1973 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1975 yılında aynı 
fakültede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1973 yı-
lında Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nde inşaat kontrol 
mühendisi olarak mesleğe başladı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra SSK Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 
Dairesi Başkanlığı’nda statiker, SSK İzmir Emlak İnşaat 
Dairesi’nde inşaat kontrol ve proje mühendisi olarak ça-
lıştı. 1980 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde 

Zemin Mekaniği asistanı olarak göreve başladı. 1987 yılında Dokuz Eylül Üni-
versitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde doktor 
mühendis unvanını aldı. 1995 yılında Geoteknik Anabilim Dalı’nda doçent oldu. 
1997 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Geoteknik Ana-
bilim Dalı Başkanlığını sürdürdü. Halen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fahrettin Yılmaz

1948 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1973 yılında Kara-
deniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi 
olarak mezun oldu. Mesleki hayatı süresince çeşitli pro-
je, inşaat ve taahhüt işleri yaptı. Halen serbest çalışarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

M. Erkan Yılmaz

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde inşaat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1976-1978 yılları arasında yurtdışında bir proje firma-
sında çalıştı. 1978- 1982 yılları arasında PETKİM-Aliağa 
Tesisleri’nin kuruluş aşamasında bulundu. 1982 ve 2010 
yılları arasında İzmir’de özel firmalarda yöneticilik yap-
tı. Bir süre serbest inşaat mühendisi olarak faaliyette 
bulundu. Ayrıca, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

bünyesindeki mesleki komisyonlarda görev almaktadır. Halen bir denetim firma-
sında yapı denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Muhlis Yılmaz

1945 yılında Kars-Kağızman’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Lisans eğiti-
mi sırasında bir inşaat firmasında teknik ressam olarak 
görev yaptı. Mezuniyetinin ardından aynı büroda proje 
hesapları ve proje işlerini üstlendi. 1975 yılında Köy Hiz-
metleri bünyesinde sırasıyla; şube müdürü, bölge müdür 
muavini ve il müdürlüğü görevlerinde bulundu. Emek-
liliğinin ardından özel sektörde şantiye şefliği ve proje 
müdürlüğü yaptı. 2002 yılından bu yana yapı denetim 

firmalarında mesleğini sürdürmektedir. Evlidir. 

Münir Ramazan Yılmaz

1947 yılında Denizli’de doğdu. 1973 yılında Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı’nda in-
şaat kontrolörü olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra serbest mühendis ve şantiye şefi 
olarak görevini sürdürdü. 1982-2008 yılları arasında 
Türkiye Elektrik Kurumu İnşaat Daire Başkanlığı’nda 
başmühendis, Bayındırlık Bakanlığı Ankara 5. Bölge 
Müdürlüğü’nde başmühendis, Manisa il Bayındırlık Mü-
dürü, Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Yapım İn-

celeme Şube Müdürü, Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde kontrol amiri 
olarak çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Yalova Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanı olarak çalıştıktan sonra emekli oldu.

Orhan Yılmaz

1951 yılında Kastamonu-İnebolu’da doğdu. 1973 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1974-1977 yılları arasında konut, sanayi ve sosyal tesis 
inşaatlarında statik betonarme hesapları, metraj kesin 
hesapları gibi işleri üstlendi. 1977-1981 yılları arasında 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü İnşaat Müdürlüğü ve 
Sümerbank Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale, kabuller, 
hak ediş, kesin hesap, kontrolörlük işlerinde kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. 1981-2013 yılları arasında yurt içi 

ve yurt dışında çeşitli özel inşaat işlerinde kısım grup şefi, proje müdürü, şantiye 
şefi, hak ediş başmühendisi, kontrol mühendisi ve yapı denetim şefi olarak mes-
leğini sürdürdü.
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Zeynel Yılmaz

1949 yılında Gümüşhane-Şiran’da doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1981 
yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve Müessese Müdürlüğü’nde kontrol mühen-
disi, kontrol amiri ve kesin hesap başmühendisi olarak 
görev aldı. Ardından kamu görevinden ayrılarak özel 
sektörde şantiye şefliği, koordinatörlük ve müteahhitlik 
yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İsmet Yılmazer

1944 yılında Sivas-Divriği’de doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Kara-
yolları Genel Müdürlüğü Sivas 16. Bölge Müdürlüğü’nde 
sırasıyla; inşaat mühendisliği ve şantiye şefliği görevle-
rinde bulundu. 1978 yılından itibaren Türkiye Demir Çe-
lik İşletmeleri’nde başmühendis ve inşaat müdürü olarak 
görev aldı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Halit Yiğit

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1973 yılında Ankara dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nde sırasıyla; şantiye 
şef yardımcısı, şantiye şefi, kontrol mühendisi, yapım 
kesin hesap mühendisi, yapım arazi mühendisi, trafik 
başmühendisi ve planlama başmühendisi olarak görev 
yaptı. Ardından Karayolları Genel Müdürlüğü’nde bütçe 
rapor şefliği yaptı. Emeklidir. 
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Ömer Yiğitbaşı

1946 yılında Isparta-Eğirdir’de doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yük-
seliş Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminden önce vekil 
öğretmenlik yaptı. 1972 yılından bugüne özel sektörde 
çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ali Yurtseven

1947 yılında Denizli-Serinhisar’da doğdu. 1973 yılında 
Ege Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 
sırasıyla; şantiye şefi, kontrol şefi, başmühendis ve bölge 
müdür yardımcısı, teknik şef ve şube müdür yardımcı-
sı olarak çalıştıktan sonra aynı kurumdan emekli oldu. 
Emekliliğinin ardından bir yapı denetim firmasında ça-
lıştı. Halen özel bir şirkette danışman olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Yurtseven

1947 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. 1973 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Gece Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eği-
timi boyunca çalıştığı Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğü’nde mezuniyetinin ardından çalışma-
ya devam etti. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
kendi inşaat şirketini kurarak kamu taahhüt işleri yaptı. 
Halen kendi şirketinde müteahhitlik yaparak mesleğini 
sürdürmektedir.
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Ahmet Yüce

1945 yılında Erzurum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1975 yılları arasında Karayolları 12. 
Bölge Müdürlüğü’nde şantiye şef yardımcılığı ve kontrol 
mühendisliği yaptı. 1975-1977 yılları arasında Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mü-
hendisi, şef ve amirlik görevlerinde bulundu. Ardından 
serbest mühendislik ve şantiye şefliği yaptı. 1980-1998 
yılları arasında tekrar kamuya geçerek Demiryolları, Li-

manlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Emeklidir. 1999 yılından bu yana 
bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fikrettin Yücel

1946 yılında Ordu’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1964-1991 yılları arasında 
Türk Telekomünikasyon Şebeke Tesis Grup Baş Mühen-
disliği ve Yapı İşleri Müdürlüğü’nde; mühendis, şantiye 
amiri, başmühendis, müdür yardımcısı, ihale işleri grup 
başmühendisi görevlerinde bulundu. Daha sonra özel bir 
şirkette genel koordinatör olarak 2006 yılına kadar çalış-
tı. 2007-2009 yılları arasında bir yapı denetim firmasın-
da yapı denetçisi olarak mesleğini sürdürdü. 

Nurettin Yücel

1949 yılında Afyon’da doğdu. 1973 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında proje bürolarında 
çalıştı. Mezuniyetinin ardından 1984 yılına kadar yurt 
içi ve yurt dışında kontrol mühendisi, şantiye şefi, böl-
ge şefi ve teknik müdür olarak çalıştı. Ardından kurucu 
ortağı olduğu şirkette müteahhitlik yaptı. 2009 yılından 
bu yana kurucu ortağı olduğu şirkette yurt içi ve yurt 
dışında kontrollük, restorasyon, dekorasyon, taahhüt, 

danışmanlık, kontrollük ve proje müdürü görevlerinde bulundu. Halen kurucu 
ortağı olduğu şirkette mesleğini sürdürmektedir. 
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Yılmaz Yücel

1941 yılında Ordu’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
serbest çalıştı. İMO Ordu Temsilciliği’nin kuruluşunda 
görev aldı. Halen serbest ticaretle uğraşmaktadır. 

Enver Yücesoy

1947 yılında Mersin’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973-1974 yılları arasın-
da Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nde in-
şaat mühendisi olarak çalıştı. 1975-1980 yılları arasında 
İMO Mersin Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev 
yaptı. 1975 yılından bu yana kendi bürosunda proje, yapı 
statiği ve yapı kontrolü ile serbest inşaat mühendisliği 
yapmaktadır. 

Alaeddin Yüksel

1942 yılında Ordu’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Lisans eğitimi süresince öğretmenlik yaptı. Mezu-
niyetinin ardından serbest mühendis olarak çalışmaya 
başladı. 1990-1994 yılları arasında bir inşaat imalat şir-
ketinde idareci olarak çalıştı. 1994-2003 yılları arasında 
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde inşaat mühendisliği 
yaptı. Emeklidir. Evli ve beş çocuk babasıdır. 
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Ali Yüksel

1944 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi 
süresince DSİ’de topoğraf olarak çalıştı. Askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra Burdur İl İmar Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi ve il imar müdürü görevlerinde bu-
lundu. 1984-1998 yılları arasında Burdur Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
Emeklidir. 

Enver Yüksel

1949 yılında Ankara-Beypazarı’nda doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 
Çeşitli illerde Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ve 5.Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol şefi ve grup amiri olarak görev 
yaptı. 1982 yılında kamu görevinden ayrılarak özel sek-
törde mesleğine devam etti. Çeşitli müteahhitlik firma-
larında şantiye şefi ve teknik müdür olarak görev yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yavuz Yüksel

1948 yılında Çorum-Mecitözü’nde doğdu. 1973 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde inşaat mühendisi olarak 
çalıştı. Bir dönem Toprak ve İskân Müdürlüğü görevini 
sürdürdü. 1983 yılında kamu görevinden ayrılarak ser-
best çalışmaya başladı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.
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Ömer Yüzbaşıoğlu

1948 yılında Mersin-Anamur’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mesleki ha-
yatı süresince sırasıyla; Giresun İl İmar Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi, DSİ Genel Müdürlüğü Planlama Ko-
ordinasyon Daire Başkanlığı’nda mühendis, DSİ 5. Böl-
ge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü’nde planlama 
mühendisi, DSİ 5. Bölge 53. Şube Müdürlüğü’nde baş-
mühendis ve şube müdür vekili, DSİ 6. Bölge 62. Şube 
Müdürlüğü’nde başmühendis görevlerinde bulundu. Ay-

rıca bir dönem serbest ticaretle uğraştı. Evlidir.

Sedat Zaim

1944 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. Bir süre inşaat tek-
nisyeni olarak çalıştı. 1973 yılında Ankara Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyet sonrası inşaat teknisyeni olarak çalıştı-
ğı kamu kurumunda mühendis olarak çalışmaya devam 
etti. 1980 yılında kamudan ayrılarak özel bir şirketin 
yurt dışı inşaatında kesin hesap işiyle uğraştı, şantiye 
şefliği görevinde bulundu. 1985 yılında ülkeye dönerek 
1990 yılına kadar çeşitli özel işlerde şantiye şefliği yaptı. 

1991 yılında müteahhitlik yapmaya başladı. 2007’de emekli oldu. 

Mehmet Zafer Zihnioğlu

1952 yılında Uşak’ta doğdu. 1973 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1983 yılları arasında İl-
ler Bankası 3. Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli kanalizasyon 
ve içme suyu inşaatlarında görev yaptı. 1983-1986 yılları 
arasında özel bir şirkette mühendis olarak çalıştı. 1986 
-1989 yılları arasında DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nde mü-
hendis, 1989-2000 yılları arasında İller Bankası 3. Bölge 
Müdürlüğü’nde arıtma tesisi, baraj, içmesuyu arıtma te-
sisi, kanalizasyon gibi işlerde başmühendis ve şube mü-

dürü olarak çalıştı. 2000-2013 yılları arasında ortak olduğu şirketlerde mesle-
ğini sürdürdü. Bazı özel işlerde proje müdürlüğü ve şantiye şefliği görevlerinde 
bulundu.
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Ali Hasan Zor

1948 yılında Giresun-Görele’de doğdu. 1973 İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre serbest 
olarak çalıştı. Ardından DSİ 72. Şube’de görev aldı. Daha 
sonra tekrar özel sektöre dönerek proje işleri yaptı. 1990 
yılından sonra Giresun Hükümet Konağı’nda şantiye şefi 
olarak bulundu. Tekrar serbest inşaat mühendisi olarak 
çalıştı. 2004 yılında İMO Giresun Temsilciliği Yönetim 
Kurulu’nda yer aldı. Halen serbest inşaat mühendisi ola-
rak çalışarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Mustafa Zorbozan

1952 yılında Muğla-Bayır’da doğdu. 1973 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat 
mühendisi olarak mezun oldu. 1975 yılında aynı fakül-
tenin “Tatbiki Mekanik” dalında yüksek lisans eğitimini 
tamamlayarak inşaat yüksek mühendisi olarak mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından PTT Genel Müdürlüğü ve 
İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde mühendis ve yüksek 
mühendis olarak çalıştıktan sonra 1976 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü Masif Yapılar Kürsüsü’nde asistan olarak 

göreve başladı. 1985’te Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 1996-1997 yıllarında YTÜ Yapı 
İşleri Daire Başkanlığı yaptı. 2000 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2001 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalında öğretim üyesi 
olarak göreve başladı. 2012 yılında Profesör oldu. YTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim 
Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliklerinde bulundu. Yayımlanmış kitap ve makale-
leri bulunmaktadır. Fabrika, alışveriş merkezi, katlı otopark, endüstri ve sanayi 
yapılarının projelendirilmesinde görev aldı, inşaat aşamasında danışman olarak 
çalıştı. 2006’dan bu yana Türk Deprem Milli Komitesi üyesidir. Halen Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.










