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Meslekte 40 Yılını
Dolduran Üyelerimiz
DR. AYTEKİN AKAGÜN
1935 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1961 yılında Almanya Münih Teknik Üniversitesi’nden
mezun oldu. 1963 yılına kadar Almanya’da köprü tünel inşaatında çalıştı. Bir yıl Gümüşhane Bayındırlık Müdürlüğü yaptıktan sonra 1968 yılına kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Aynı yıl Almanya’ya dönerek doktorasını
tamamladı ve 1972 yılına kadar denetim mühendisi olarak görev yaptı. 1972-1987 yılları
arasında çeşitli firmalarda genel müdür ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yarım zamanlı
öğretim üyesi olarak çalıştı. 1993 yılına kadar (DLH) Demiryollar, Limanlar ve Havameydanları inşaatı genel müdürü olarak görev yaptı. 1987-2003 yılları arasında çeşitli dönemlerde Türkiye Lokomotif Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi, Başbakanlık Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Başkan
Müşaviri, Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Madencilik Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve çeşitli firmalarda danışman, koordinatör ve genel müdür olarak görev
yaptı. Halen özel bir firmada danışman olarak çalışmaktadır.
A. TANKUT AKALIN
1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
1967 yılında aynı okuldan MSCE derecesini aldı. 1967-1995 yılları arasında özel bir firmada
şantiye şefi ve genel müdür olarak görev yaptı. 1996 yılından beri yurtdışı sözleşmelerinde
FIDIC uygulamaları, enerji projeleri ile çelik konstrüksiyon imalat ve montajı konularında
fizibilite, metraj ve projelendirme konularında danışman / müşavir mühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
NİZAMETTİN AKGÖK
1940 yılında Ankara/Polatlı’da doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Okulu’ndan mezun oldu.
Mezuniyetinden sonra TCK Kastamonu bölgesinde arazi mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Karayolları, Ankara Belediyesi ve Köy İşleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde
bulundu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1977 yılında özel sektörde çalışmaya
başladı. Halen Selçuk Üniversitesi kampusu içerisindeki hafif raylı sistemin proje müdürü
olarak görev yapmaktadır.
ÜNAL AKINCI
1941 yılında Isparta/Uluborlu’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
mezun oldu. 1966-1968 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1996 yılında emekli olana kadar çeşitli kuruluşlarda çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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AHMET AKLIK
1943 yılında Uşak’ta doğdu. 1966 yılında İDMMA Yıldız’dan mezun oldu. Mezuniyetinden
sonra Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1970-1971 döneminde askerlik
hizmetini tamamladı. Çeşitli firmalarda şantiye mühendisliği, şantiye şefliği, şantiye müdürlüğü, proje müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yol inşaatı, toplu konut, fabrika inşaatı,
sanayi inşaatı gibi inşaatlar yaptı.

MEHMET ALTINTOP
1942 yılında Malatya’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 19661970 yıllarında DSİ Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde kontrol mühendisi, kontrol
amiri ve şube müdürü olarak görev yaptı. 1970-1978 yıllarında ise özel sektörde şantiye şefi
ve proje müdürü olarak çalıştı. Halen bir firmada genel müdür ve yönetim kurulu başkanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

OSMAN ALPAN ARDALI
1944 yılında Kütahya’da doğdu. 1966 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
1968-1976 yılları arasında İngiltere, Edirne ve Ankara’da çeşitli firmalarda çalıştı. 1995 yılında emekli olana kadar ünite mühendisi, şantiye şefi, proje müdür yardımcısı, proje müdürü ve inşaat müdürü olarak görev yaptı. Aynı yıl inşaat dekorasyon malzemeleri ithalat
ve temsilciliği alanında hizmet veren kendi firmasını kurdu. 2001 yılında çalışma hayatını
sonlandırdı. Evlidir.
S. NASIH ARKAN
1942 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı
yıl DSİ Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda çalışmaya başladı. 1967-1972 yıllarında DSİ XV.
Bölge Müdürlüğü’nde inşaat arazi kontrol başmühendisi olarak görev yaptı. 1974 yılında
askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde görev yaptı. Halen 1977 yılından beri
çalışmakta olduğu firmada genel müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır.

A. BÜLENT ATAKER
1944 yılında Ankara/Polatlı’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde statik proje mühendisi ve şantiye
şefi görevlerinde bulundu. 1978-1982 yıllarında serbest mühendis olarak çalıştı. 2000 yılına
kadar çeşitli firmalarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev yaptı. Halen İTÜ Vakfı’nda genel sekreter yardımcısı ve vakfın kuruluşu olan firmada genel müdür yardımcısı
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
ORHAN AZİZOĞLU
1939 yılında Balıkesir’de doğdu. 1965 yılında Almanya/Staats Bauschule Darmstadt İnşaat
Fakültesi’nden mezun oldu. 1967 yılına kadar Almanya’da çeşitli bürolarda çalıştı. Yurda
döndükten sonra kendi bürosunu açtı. 1970-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Halen proje kontrolörlüğü işleri yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

NEVZAT BABÜROĞLU
1932 yılında Erzurum’da doğdu. 1955 yılında Kara Harp Okulu’ndan istihkâm subayı olarak mezun oldu. 1958-1967 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde hizmet verdi. 1967 yılında istifa ederek ordudan ayrıldı. 1966 yılında İTÜ Teknik
Okulu’ndan mezun oldu. Çeşitli firmalarda kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1969
yılında Bayındırlık Bakanlığı’nda göreve başladı. Bu kurumda kontrol mühendisi, başmühendis ve uzman mühendis olarak çalıştıktan sonra 1976 yılında emekli oldu. 1996 yılına
kadar özel sektörde inşaat ve taahhüt işleri yaptıktan sonra mesleki yaşantısını bitirdi.
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ALİ BAHAT
1941 yılında Giresun’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mezun oldu.
1966-1968 yıllarında Karayolları Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1969-1970 döneminde askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi bürosunu kurarak proje mühendisliği
ve müteahhitlik çalışmalarına başladı. 1970-1974 yılları arasında inşaat işlerinin yanı sıra
liselerde Almanca öğretmenliği yaptı. 1977-1980 yılları arasında Giresun İl Daimi Encümen
Üyeliği görevinde bulundu. 1995 yılında beri İMO Trabzon Şubesinde yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Halen kendi bürosunda mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Altı çocuk babasıdır.
PROF. DR. MEHMET BAKİOĞLU
1944 yılında Kayseri’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Aynı yıl Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1971 yılında Tatbiki Mekanik Bilim Dalı’nda doktorasını verdi ve 1977 yılında Mukavemet Bilim
Dalı’ndan doçentliğini aldı. 1991 yılında Mekanik Anabilim Dalı’na profesör olarak atandı.
1973-1976 yılları arasında üç ve 1983-1985 yılları arasında ise iki sene Amerika’da mesleği
ile ilgili konularda çalışmalar yaptı. Askerliğini 1976 yılında tamamladı. Statik, dinamik,
mukavemet, sayısal analiz ve bilgisayar konularında dokuz kitabı ve çeşitli konularda uluslararası yayınları bulunmaktadır. Halen Mekanik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bir çocuk babasıdır.
PROF. DR. H. İLHAN BERKTAY
1931 yılında İzmir’de doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Okulu İnşaat Bölümü’nden okul
birincisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de burada tamamladıktan sonra asistan
olarak göreve başladı. Öğretim görevlisi, doçent ve profesör olarak atandı. İki yıl Senato’da
İnşaat Fakültesi temsilcisi olarak hizmet verdi. Altı ay İngiltere’de Bath Üniversitesi’nde
çalışmalar yaptı. 1982 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi’nde ders verdi. “Betonarme-I”, “Plak
Teorisi ve Uygulamaları” ile “Kırılmaz Çizgileri Teorisi” isimli kitapları yayınlandı. 1998
yılında emekli oldu. İki çocuk babasıdır.

İZZETTİN BESLER
1942 yılında Kütahya/Gediz’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına
başladı. 1970-1983 yılları arasında Sümerbank Merinos Bursa Fabrikası’nda ve Bursa Yapı
İşleri Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1983 yılında Sanayi Bakanlığı’nda göreve başladı, çeşitli
kademelerinde yöneticilik yaptıktan sonra 1992 yılında emekli oldu.

OLGUN BİLDİK
1940 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Kısa bir dönem Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde arazi mühendisi olarak çalıştı. Askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli firmalarda şantiye şefi olarak görev yaptı. 1970 yılından sonra, ortağı olduğu firmada mesleki çalışmalarına devam etti.

TAMER BİLGİÇER
1941 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
Özel sektörde (yurtiçinde ve yurtdışında) ham petrol ve doğalgaz boru hatları, endüstriyel
tesis, ham petrol ve petrol ürünleri çelik depolama tankları, karayolu ve otoyol projelerinde
proje yöneticisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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ÖMER BİRCAN
1941 yılında Tunceli’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Mesleki yaşamına TCK Van Bölgesi’nde Araştırma Başmühendisi olarak başladı. 1969-1972
döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Aynı kurumda mecburi hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Çeşitli firmalarda şantiye şefi, proje müdürü,
inşaat müdürü, teknik koordinatör, genel müdür yardımcısı ve genel müdür pozisyonlarında ve yol, altyapı ve bina inşaat işlerinde hizmet verdi. Halen merkezi İstanbul’da olan bir
inşaat firmasında proje müdürü olarak çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır.
BİROL BORA
1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu’ndan mezun oldu. Bir yıl DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra
askerlik hizmetini tamamladı. 2000 yılına kadar proje, daire yapım satımı, dekorasyon ve
onarım işleri yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında proje denetçisi olarak çalışmaktadır.
1978-1982 yılları arasında İzmir Şube’de yönetim kademelerinde görev yaptı. Evli ve üç
çocuk babasıdır.

K. BABÜR BORHAN
1938 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında Almanya Aachen Technische Hochschule’den
mezun oldu. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Çeşitli firmalarda teknik müdür ve üst düzey yönetici olarak hizmet verdi.
Serbest teknik müşavirlik görevlerinde bulundu. Gazbeton ve Isı Yalıtım Yönetmelikleri
üzerine ödül almış eserleri mevcuttur. Emekli olan Borhan, evli ve iki çocuk babasıdır.

BASRİ CAMGÖZ
1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında ODTÜ’den mezun oldu. Mezuniyetinden
sonra Londra’da yabancı bir inşaat şirketinde çalışmaya başladı. 1968 yılında yurda dönerek
askerlik hizmetini tamamladı. 1971 yılında tekrar Londra’daki firmada çalışmaya başladı.
Bu şirketin çeşitli ülkelerdeki projelerinde çalıştı. 1979 yılında Türkiye’ye dönerek bir süre
serbest çalıştıktan sonra kurucu ortağı olduğu firmada mesleki çalışmalarını sürdürdü. Halen kendi firmasında taahhüt inşaat işleri yapmaktadır.

EROL CAN
1941 yılında Balıkesir/Gönen’de doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun
oldu. 1966-1968 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev yaptıktan
sonra şirket merkezinde yönetici ve yurtdışı şantiyeler teknik koordinatörü olarak çalıştı.
2003 yılında aktif çalışma hayatını bitirdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

PROF. DR. SİNAN ÇAĞDAŞ
1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
1975’de doktorasını tamamladı. 1979’da doçent, 1989 yılında da profesör olarak atandı.
1983-1986 yılları arasında Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı, 1987-1988’de Yıldız Teknik
Üniversitesi İnşaat Bölüm Başkan Yardımcısı ve 1995-1998 yılları arasında da İnşaat Bölüm
Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır.
Ulusal hakemli dergilerde çeşitli makalelerin yanı sıra çok sayıda bilimsel içerikli teknik
raporları yayınlanmıştır. Ayrıca yayınlanmış altı adet kitabı bulunmaktadır.
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ZİYA ERDAL ÇAKMAKÇI
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
1966-1968 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1968-1976 yılları arasında Bayındırlık
Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde kontrol mühendisi ve statik proje mühendisi olarak görev
yaptı. 1976 yılından itibaren özel sektörde çalışmaya başladı. Yurtiçi ve yurtdışında şantiye
şefi, planlama müdür yardımcısı, hakediş büro şefi, projelendirme müdürü ve inşaat bölüm
başkanı pozisyonlarında çalıştı. 1992 yılından beri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Komisyon Başkanı, Kontrol ve Hakediş Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
KAYHAN ÇAVUŞOĞLU
1943 yılında Rize/Fındıklı’da doğdu. 1966 yılında Robert Kolej Mühendislik Okulu’ndan
mezun oldu. Mühendis ve yönetici olarak çeşitli kademelerde çalıştı. 1989 yılından sonra yurtdışında görev yaptı. Halen Rusya’da çalışmaktadır. Çeşitli dergilerde yayınlanmış
teknik makaleleri ve yurtdışı gözlemlerini derlediği kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

M. ÖMER ÇAVUŞOĞLU
1943 yılında Ankara’da doğdu. 1965 yılında Robert Koleji Mühendislik Okulu’ndan mezun
oldu. 1966-1968 yılları arasında şantiye mühendisi olarak görev yaptı. 1985 yılına kadar
müteahhit ve sanayici olarak hizmet verdi. 1987 yılında bir firmada genel müdür olarak çalışmaya başladı. Halen müteahhit ve sanayici olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Gazete
köşe yazarlığının yanı sıra TV spor yorumculuğu yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

RAFET DALGIÇ
1941 yılında Hasköy’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mezun oldu. Aynı
yıl Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Çeşitli firmalarda saha mühendisi ve imalat müdürü olarak çalıştıktan sonra 1974 yılında kendi firmasını kurdu. Halen
inşaat faaliyetlerinin yanı sıra 1999 yılında kurduğu eğitim kurumunun Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı da yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TENVİR DİDİN
1943 yılında Samsun/Alaçam’da doğdu. 1966 yılında İTÜ Teknik Okulu’ndan mezun oldu.
Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Fırat Planlama Amirliğinde meslek hayatına başladı.
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1971 yılında Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’ne
girdi. 1977 yılında burslu olarak gittiği İngiltere’de bir yıl süre ile otoyolları ve ulaşım konularında incelemelerde bulundu. 2003 yılında emekli olana kadar Karayolları’nın çeşitli
birimlerinde Trafik ve Teknik Emniyet Müdürü, İstanbul Boğaziçi ve Haliç Köprüleri Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Yapım Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.
ALİ DİNÇ
1942 yılında Samsun’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir mühendislik bürosunda taşıyıcı sistem tasarımı yaptı. Askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra bir sene daha aynı firmada çalıştı. 1970-1976 yılları arasında Almanya’da taşıyıcı sistem tasarımı ve uygulama konularında görev yaptı. Yurda döndükten sonra
çeşitli firmalarda çalıştı. 1998 yılından beri özel bir şirkette müşavirlik hizmetlerine devam
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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MEHMET HULUSİ DİNÇ
1942 yılında Çorum’da doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
28 yıllık meslek hayatında yurtiçi ve yurt dışında yapım mühendisi, kontrol mühendisi,
üst kademe yöneticisi, şantiye şefi ve proje müdürü olarak ve altyapı, bina, tünel ve otoyol
inşaatları gibi alanlarda hizmet verdi.

UĞUR DİNÇER
1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında Robert Koleji’nden mezun oldu. 1967-1971
yılları arasında Amerika’da otoyol, köprü, bina ve çelik yapıların tasarım ve inşası konularında çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra, evsel pis su ve içme-kullanma suyu arıtma
tesisleri, sanayi pis su arıtma tesisleri, konut projeleri, idari ve sosyal bina inşaatları, ticaret
merkezi inşaatları, eğitim ve kültür merkezleri, otoyollar, su ve deniz yapıları, sanayi yapıları konularında faaliyet gösteren kurucusu olduğu firmada yönetim kurulu başkanı olarak
çalışma hayatına devam etmektedir.
ŞAKİR DÖŞEMECİLER
1945 yılında Bursa’da doğdu. 1966 yılında İTÜ Teknik Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik
dönemi hariç, 1975 yılına kadar fabrika inşaatlarında şantiye şefi ve kontrol amiri olarak
görev yaptı. Aynı yıl kurduğu kendi firmasında içme suyu, sanayi, kooperatif, işhanı ve konut inşaatları yapım işlerine devam etmektedir. 1992 yılından beri konservatuar korosuna
devam etmekte olup bestelenmiş şiirleri bulunmaktadır. İki çocuk babasıdır.

İZZET NEDİM DURSUN
1943 yılında Ankara/Güdül’de doğdu. 1966 yılında Milli Savunma Bakanlığı adına girdiği
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Teğmen rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İnşaat Emlak Dairesi’nde göreve başladı. Sırası ile Jandarma Genel Komutanlığı İnşaat Şubesi’nde, Kara Harp Okulu’nda öğretim üyesi, Elazığ’da İnşaat Emlak Müdürü olarak
görev yaptı. 1988 yılında Milli Savunma İzmir İnşaat Başkanı görevinde iken emekli oldu.
Bir süre özel sektörde çalıştı. 1988’den beri Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
NECMİ EBEN
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik sonrası kısa bir süre Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra özel sektöre geçti.
Çeşitli firmalarda bina, sanayi yapıları, maden, yol, otoyol ve liman gibi işlerde şantiye şefi,
şantiye müdürü, kontrol mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı. Halen bir firmada
başmühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

PROF. DR. E. METE ERDEMGİL
1942 yılında Eskişehir’de doğdu. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1973 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nde Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı konusunda doktora derecesini aldı. 1979 yılında doçent, 1985 yılında profesör oldu.
ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği
görevlerinde bulundu. 1979-1981 yıllarında ODTÜ’de Rektör Yardımcılığı, 1985-1987 yılları arasında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Dekan Vekilliği
görevlerinde bulundu. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yayınlanmış 100’ün üzerinde
bilimsel tebliğin yanında, 1000’e yakın araştırma ve uygulama raporu, proje ve geoteknik
uygulama çalışması mevcuttur. Halen özel olarak Türkiye ve çok sayıda yabancı ülkede
geoteknik mühendisliği uygulamaları ve danışmanlığı yapmaktadır.
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ZİYA ERDEN
1939 yılında Kütahya’da doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Okulu’ndan mezun oldu. 1972
yılına kadar Karayolları Van, Bursa, Kastamonu bölgelerinde şantiye ve yapım şefi olarak
çalıştı. Çeşitli firmaların yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerinde görev yaptıktan sonra 2002 yılında emekli oldu.

MEHMET SALİH ERDOĞMUŞ
1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra bir yıl Topoğrafya Kürsü Asistanlığı yaptı. 1967-1969 döneminde askerlik hizmetini
tamamladı. Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nde arazi mühendisi, şantiye şefi ve yol yapım müdürü olarak görev yaptı. 1978-1986 yılları arasında serbest müteahhit olarak çalıştı.
1986-1993 yılları arasında özel bir firmada inşaat koordinatörü olarak hizmet verdi.

MESUT ERTURAN
1940 yılında Bitlis’te doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden
mezun oldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra iki yıl baraj inşaatında şantiye şef
yardımcısı olarak görev yaptı. 1973-1984 yılları arasında bir firmanın ortağı olarak çeşitli
illerde toplu konut inşaatları yaptı. 1999 yılına kadar özel bir firmada şantiye şefi olarak
çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında uzman mühendis olarak çalışmaktadır.
YUNUS GÖK
1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Dört
arkadaşı ile beraber mühendislik bürosu kurdu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra
özel sektör müteahhitliği yapmaya devam etti. Halen kendi firmasında prekast cephe elemanları imali ve montajı üzerine çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ATİLLA GÖKMEN
1942 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mezun oldu.
Mezuniyetinden sonra 1968-1970 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Yurtiçi ve
yurtdışında çeşitli projelerde proje kontrol mühendisi, şantiye şefi, başmühendis ve proje
koordinatörü olarak görev yaptı. Halen Afganistan’da proje müdürü olarak çalışmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

BARAN GÜLÇAT
1944 yılında Antakya’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1967
yılına kadar İsviçre’de statik dizayn mühendisi olarak çalıştı. 1967-1970 döneminde askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli firmalarda uygulama mühendisi, yapım müdürü,
kontrol müdürü, teknik ofis müdürü ve projeler uygulama danışmanı, teklif grubu müdürü,
genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı. Halen özel bir firmada genel
koordinatör olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
OSMAN GÜNDÜZ
1940 yılında Yusufeli’nde doğdu. 1966 yılında İTÜ’den mezun oldu. 1982 yılına kadar serbest çalıştı. Halen 1983 yılında kurduğu kendi firmasında çalışmalarına devam etmektedir.
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PROF. DR. POLAT GÜLKAN
1944 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971’de ABD’de Illinois Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. ODTÜ ve
Hacettepe Üniversitesi’nde çeşitli idari görevler üstlendi. Ayrıca misafir öğretim üyesi sıfatıyla California Üniversitesi, Berkeley Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi’nde bulundu.
California eyaletine kayıtlı mesleki yeterlik sertifikasına sahiptir. Mesleki faaliyeti sırasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, Milletlerarası Deprem Mühendisliği Birliği, OECD, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı gibi kuruluşlarda teknik veya idari sorumluluklar üstlendi. Türkiye’deki doğal afet zararlarının azaltılması amacıyla takip edilmesi
gereken politikalar ve DASK kararnamesi gibi hukuki belgelerin hazırlanmasında rol aldı.
Türkiye deprem bölgeleri haritasının hazırlayıcısıdır. Ayrıca nükleer güvenlik konularında
çalışmaları bulunmaktadır. Halen İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliğinin yanı sıra
ODTÜ Afet Yönetimi Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini, sürdürmektedir.

RÜŞTÜ GÜNER
1943 Giresun/Bulancak’ta doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
1982 yılına kadar Samsun’da DSİ VII. Bölge Müdürlüğü’nde Planlama ve Proje Mühendisi,
Proje Müdürü, Bölge Müdürü Teknik Danışmanı ve Bölge Müdür Yardımcısı olarak pek
çok su kaynağı geliştirme projesinin değişik aşamalarında görev aldı. Bu dönemde Japonya,
İngiltere ve ABD’de incelemelerde bulundu. 1982-1986 tarihleri arasında, yurtdışında proje
müdürü olarak çalıştı. Halen merkezi Ankara’da bulunan bir firmada uzman danışman ve
proje yöneticisi olarak çalışmaktadır.

CENGİZ SAİT GÜNGEN
1942 yılında Denizli’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi’nde meslek hayatına başladı. 1967-1969 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. İller Bankası, Ankara Belediye Başkanlığı ve DSİ
Genel Müdürlüğü’nün çeşitli teknik ve idari kademelerinde görev yaptı. 1976-1985 yılları
arasında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi
olarak ders verdi. 1993 yılında emekli olduktan sonra çeşitli firmaların proje yapımı ve denetim işlerinde görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

METİN GÜRDERE
1944 yılında Tokat’ta doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
1966-1968 yılları arasında Tokat Bayındırlık Müdürlüğü’nde çalıştı. 1968-1970 döneminde
askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1983 yılına kadar Tokat’ta serbest inşaat mühendisliği ve müteahhitlik yaptı. 1980-1982 yılları arasında Tokat İnşaat Müteahhitleri İşveren
Sendikası kurucusu; 1982-1983’de Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17, 18 ve 20. dönemlerde Tokat’tan milletvekili seçildi. 1989-1991 yılları
arasında Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1997-1999 yılları
arasında 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Devlet Bakanı olarak hizmet verdi. Evli
ve üç çocuk babasıdır.

YETKİN GÜRSEL
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra özel bir firmada şantiye şefi olarak çalışmaya başladı. 1970-1971 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. Bir süre serbest müteahhitlik yaptı, 1977 yılında arkadaşı
ile ortak inşaat firmasını kurdu. İstanbul’da birçok konut ve site inşaatını tamamladı. Evli
ve bir çocuk babasıdır.
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REFİK HERSEKLİ
1941 yılında Bursa’da doğdu. 1966 yılında Yıldız Üniversitesi’nden mezun oldu. Pek çok sayıda konut, fabrika, karayolu ve baraj inşaatında proje müdürü olarak çalıştı. Halen serbest
mühendis olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

PROF. DR. ESİN İNAN
1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1970 yılında İTÜ’den doktorasını aldı,
1977’de doçent oldu. 1973-1975 yılları arasında İngiltere’de Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nde çalıştı. 1986-1989 yılları arasında profesör olarak Boğaziçi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nde görev yaptı. 1989 yılında İTÜ’ye dönerek 1991-1994 döneminde
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak hizmet verdi. Bu arada 1983 yılında ABD’de Johns
Hopkins, 1986 ve 1989’da Princeton, 1995 yılında İngiltere’de Bath, 1989-1999 öğretim yıllarında da University of Calofiornia at Berkley’de misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 19992002 yılları arasında İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Başkanı
olarak görev yaptı. 2002 yılında Işık Üniversitesi’ne geçen İnan 2005’den beri Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
1979-1991 yılları arasında Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi’nde Genel
Sekreter, 1991-1994 yılları arasında ise aynı komitede başkan olarak çalıştı. 1992-1995 yılları
arasında İTÜ Vakfı, 1995-2002’de ise İstanbul Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Yurtdışında ve yurtiçinde yayınlanmış altmışın üstünde bilimsel makale ve bildirisi, ikisi
telif, üçü çeviri olmak üzere beş bilimsel kitabı vardır. 14’ü yurtiçinde üçü yurtdışında basılmış olan 17 bilimsel eserde editörlük yaptı. Ayrıca iki adet romanı ve bir hikâye kitabı olan
Esin İnan bir çocuk annesidir.
TUNCER İNCELEME
1944 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Meslek hayatına DSİ’de başladı. Fırat Planlama Amirliği’nde ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde şantiye şefi, proje müdürü ve teknik koordinatör olarak görev yaptı. Bu sırada endüstriyel tesisler, sulama,
baraj, yat limanı ve içme suyu arıtma tesisleri inşaatlarını gerçekleştirdi. Bir süre yurt dışında çalıştıktan sonra bir firmanın icra kurulu üyeliğinde bulundu. Halen teknik danışmanlık
yapmaktadır.
AHMET KABİL
1942 yılında Rize’de doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
1966-1971 yılları arasında Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nde bakım başmühendisi olarak görev yaptı. 1991 yılına kadar serbest mühendis ve müteahhit olarak birçok bina, yol
ve köprü inşaatı bitirdi. 1991-2003 yıllarında, 19, 20 ve 21. dönemlerde Rize Milletvekilliği
yaptı. Halen emekli milletvekili olarak Rize’de yaşamını sürdürmektedir.

ATİLLA KARABORAN
1945 yılında Giresun’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra çeşitli illerde büro ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1971
yılında Almanya’ya yerleşti. 2005 yılında emekli olana kadar konstrüktör olarak çalıştı.
Halen Alman ve Türk inşaat şirketleri arasında koordinasyon ve danışman olarak hizmet
vermektedir.
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PROF. DR. FARUK KARADOĞAN
1944 yılında Mersin’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde asistan olarak
göreve başladı. 1973 yılında İTÜ’ye dönerek yapı statiği alanında doktorasını tamamladı.
1979’da doçent, 1989 yılında da profesör oldu. 2004 yılına kadar İTÜ İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tokyo Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuarı ve Rektör Yardımcılığı,
Stanford John A. Blume Earthquake Engineering Center ve Rektörlük görevlerinde bulundu. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.
DR. ENGİN TUĞ KARAESMEN
1941 yılında Antalya’da doğdu. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı ve asistan olarak göreve başladı. Aynı yıl doktora çalışmalarına
başladı. Uzun yıllar öğretim verdiği ve bir süre de idari görevler üstlendiği ODTÜ’de, 2006
yılından itibaren emekli öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir.

YUSUF KARASULU
1939 yılında Yunasitan/Gümülcine’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Karayolları Samsun Bölgesi’nde çalışma hayatına başladı. DSİ Edirne
Bölgesi Planlama Amirliği’nde görev yaptıktan sonra 1975 yılında tekrar Karayolları’nda
çalışmaya başladı. 1998 yılında emekli olana kadar çeşitli birimlerinde şantiye ve kontrol
şefi, yapım başmühendisi ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk
babasıdır.
ZEKİ KAVLAK
1943 yılında Afyon/Emirdağ’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Yüksek Teknik Okulu’ndan
mezun oldu. Meslek hayatına DSİ’de başladı. 1971 yılında özel sektöre geçti. Fabrika, baraj,
sulama, termik santral, tünel, isale hattı şebekesi ve metro gibi altyapı işlerinde şantiye
şefi, proje müdürü ve kontrol amiri görevlerinde bulundu. Halen çalışma hayatına devam
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞEFİK KAYHAN
1941 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Nusaybin ve Kahta’da şantiye şefi olarak görev yaptı. 1971 yılında askerlik hizmetini tamamladı. İstanbul’da serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı. Halen Bodrum Yalıkavak’ta mesleki çalışmalarına devam etmektedir. İki çocuk babasıdır.

UĞUR KÖKEN
1940 yılında Konya’da doğdu. 1966 yılında ODTÜ’den mezun oldu. Bir süre Batman-İskenderun Petrol Boru Hattı Projesi, DSİ İçme Suları Dairesi ve İsveç VIAK Proje Firması’nda
çalıştıktan sonra, 1970 yılında Zemin Mekaniği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini
tamamladı. 1970-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Çeşitli projelerde başmühendis olarak görev yaptı. 1978-1981 yılları arasında Adana’da kendi adına kurduğu proje,
kontrolörlük ve taahhüt firmasında yönetici olarak, 1981-1984 arasında da yurtdışında
proje uzmanı, şantiye müdürü ve şantiyeler koordinatörü olarak çalıştı. 1984-2001 yılları
arasında Ankara’da bir süre çeşitli bilgisayar programları üreten firmasını ve sayısal işaret
işleme teknolojisi kullanılarak telefon robotları üreten şirketini kurmuş ve yönetmiştir. Çeşitli dönemlerde ODTÜ ve Kırıkkale üniversitelerinde ders verdi. Killi zeminlerin kayma
mukavemetini ölçmeye yarayan “Koni Penetrasyon Aleti” isimli bir patenti ve yayınlanmış
bir kitabı bulunmaktadır. 2001 yılında emekli olan Uğur Köken halen danışman olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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KAMİL KURU
1942 yılında Çine’de doğdu. 1966 yılında İTÜ Teknik Okulu’ndan mezun olduktan sonra
bir yıl Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde tesisler şefi olarak görev yaptı. 1967-1969 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1972 yılları arasında Karayolları Bakım Fen
Heyeti’nde çalıştı. 1972 yılında ODTÜ’de MS derecesini aldı. 1973-1983 yılları arasında
İskenderun Demir Çelik Tesisleri’nde kontrol mühendisi, başmühendis ve termik santral
yapım müdürü olarak görev yaptı. 1983-2003 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında bina,
termik santral, kimyasal arıtma tesisi, toplu konut ve helikopter tesisi işleri yapan çeşitli
firmalarda şantiye şefi ve koordinatör olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
NECMETTİN KÜLAHÇI
1945 yılında Gaziantep’te doğdu. 1966 yılında İTÜ Teknik Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü’nde
göreve başladı. 1971-1975 yılları arasında Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde
kontrol mühendisi ve bölge müdürü olarak çalıştı. 1975 yılında kendi adına statik proje bürosunu açtı. Halen 1987 yılında faaliyete geçen şirketinde kurucu ortak ve yönetici olarak
taahhüt işleri yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
TAHİR ODABAŞ
1941 yılında Gümüşhane/Torul’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
mezun oldu. Bir süre Ordu Nafia Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra askerlik görevini tamamladı. 1969 yılından bugüne kadar serbest mühendis ve müteahhit olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Orduspor, Ordu Sanayicileri ve
İş Adamları Derneği ile bazı parti ve yardım kuruluşlarının yönetiminde görev aldı. Evli ve
dört çocuk babasıdır.
AKIN OYAT
1944 yılında Düzce’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi’nde göreve başladı. 40 yıllık meslek yaşamında askerlik hizmeti ile birlikte 16 yıl kamu sektöründe, 24 yıl ise özel sektörde hizmet
verdi. Ulaşım sektöründe hizmet veren firmada köprü tasarım mühendisi, uzman mühendis, proje müdürü ve proje koordinatörü olarak görev yaptı. Halen aynı firmada yönetici
olarak çalışmaktadır.
TUNCER ÖRÜKLÜ
1942 yılında Kırşehir’de doğdu. 1965 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1966’da aynı üniversiteden master derecesini aldı. Meslek hayatında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli şantiye ve proje yönetimi görevlerinde bulundu. 1977 yılından beri özel firmada çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

HASAN HÜSEYİN ÖZ
1940 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Yüksek Teknik Okulu İnşaat
Bölümü’nden mezun oldu. Kısa sürelerle Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi ve DSİ 42. Şube Şefliği’nde etüt proje şefi olarak görev yaptı. 1967-1969 döneminde
askerlik hizmetini tamamladı. 1969 yılından beri Afyon’da serbest projecilik ve müteahhitlik hizmeti vermektedir. Halen aile şirketinde genel müdürlük görevini yürütmektedir. Evli
ve üç çocuk babasıdır.
İSRAİL ÖZAZNAVURYAN
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra arkadaşları ile açtığı bürosunda taahhüt işleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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PROF. DR. Y. ALPAY ÖZGEN
1942 yılında Konya’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 19661968 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi
Ahşap ve Çelik Yapılar Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1970-1971 ve 1980-1982 yılları arasında Federal Almanya’da, endüstride araştırmacı mühendis olarak çalışmalar yaptı. 1975
yılında aynı kürsüde doktorasını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1995 yılında da profesör
olarak atandı. Halen Yapı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çelik
yapılar alanında kitapları, Türkçe ve yabancı dillerde makale ve bildirileri bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

EGE ÖZTÜRK
1941 yılında Ordu/Ünye’de doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
1966-1968 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İller Bankası’nda çalışmaya
başladı. 2000 yılında emekli olana kadar aynı kurumda birçok içme suyu ve kanalizasyon
tesisinin hizmete açılmasında görev aldı.

ÇETİN PEKİNER
1942 yılında Elazığ’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek
hayatına YSE Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde başladı. 1970-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Çeşitli firmalarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. Halen özel bir
firmada çalışma hayatına devam etmektedir.

HASAN PEKEKKAYA
1945 yılında Manisa/Salihli’de doğdu. 1966 yılında Robert Koleji Mühendislik Mektebi’nden mezun oldu. 1966-1978 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü’nün çeşitli yönetim
kademelerinde görev yaptı. 1969-1970’de Hollanda Hükümeti’nin verdiği burstan yararlanarak, çevre mühendisliği dalında lisansüstü çalışması yaptı. 1978’den bu yana kurucu
ortağı olduğu firmada yönetici olarak proje ve danışmanlık ağırlıklı mesleki çalışmalarına
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

HASAN SAKALLIOĞLU
1944 yılında Düzce’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mezun olduktan
sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1969-1972 yıllarında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye şefi olarak çalıştı. 1972 yılından beri serbest mühendis olarak çalışmalarına
devam etmektedir.

M. YILDIRIM SALİHOĞLU
1944 yılında Kilis’te doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden
mezun oldu. Bir süre çeşitli mühendislik bürolarında çalıştı. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri
1. Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1969-1971 döneminde askerlik hizmetini tamamladı.
1975 yılına kadar İstanbul’da çeşitli hastane ve fabrika inşaatlarında şantiye şefi olarak
çalıştı. Aynı yıl kendi bürosunu açarak statik-betonarme projeleri hazırlama hizmetleri ve
müteahhitlik hizmetleri verdi. Halen, 1995 yılında limited şirkete dönüştürdüğü firmasında müteahhitlik hizmeti vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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ERAY SEÇKİN
1940 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mezun oldu.
1967 yılında Edirne DSİ XI. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev yaptı.
1968-1969 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Erzurum’da resmi ve özel inşaatlarda
şantiye şefi olarak çalıştı. 1972 yılında kendi bürosunu kurarak projecilik ve taahhüt hizmetleri verdi. Halen İstanbul’da bir yapı denetim firmasında çalışmalarını sürdürmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

AYNUR SERDAR
1943 yılında Eskişehir’de doğdu. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir hidroelektrik santral projesinde görev yaptı. 1967
yılında yüksek lisansını tamamladı. 1974 yılına kadar özel bir firmada Keban ve Gökçekaya
Hidroelektrik Santral’inin yapımı sırasında çıkan problemlerin incelenmesi, gerekli betonarme, hidrolik ve baraj stabilite hesaplarının yapılmasında görev aldı. 1974-1993 yıllarında
fabrika ve üniversite binalarının çelik konstrüksiyon ve betonarme projelerinin hazırlanmasında çalıştı. 1993 yılında emekli oldu. 2001 yılına kadar sulama projeleri yapan bürolarda,
sulama şebekeleri ve ilgili sanat yapısı projelerinde hizmet verdikten sonra aktif meslek
hayatını bitirdi. Evli ve iki çocuk annesidir.
SERVET SERHATLI
1944 yılında Yusufeli’nde doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir yıl Kastamonu YSE Müdür Vekili ve İstanbul Bayındırlık
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1967 yılında İstanbul’da proje bürosu kurarak serbest çalışmaya başladı. Askerlik dönemi hariç 1996 yılına kadar Türkiye’nin
çeşitli illerinde resmi ve özel kurumlarda müteahhit olarak taahhüt işleri yaptı. 1997 yılında
emekli oldu. Halen İstanbul Hukuk Mahkemeleri’nde bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

SELAHATTİN SEYİS
1941 yılında Bursa/Orhangazi’de doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun
oldu. YSE Genel Müdürlüğü Van Bölgesi’nde göreve başladı. 1967-1973’de önce Amasya,
sonra Ankara İl Müdürü olarak çalıştı. 1973-1981 yılları arasında YSE Genel Müdürü olarak
görev yaptı. YSE Genel Müdürü iken Köylüye Ulaşım ve Köylüye İş Projeleri’ni yönetti.
Van’ın Özalp ilçesindeki ilk köykent uygulamasında yer aldı. 1981-1994 yılları arasında özel
sektörde yöneticilik yaptı. 1994 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na müsteşar olarak
atandı. 1998 yılında emekli oldu. Toplumsal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Anadolu Kulübü, Karadeniz Özelliklerini Koruma ile Trabzon İl ve Çevresi Vakfı üyelikleri hâlâ sürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
AHMET SUNGUR
1937 yılında Kayseri’de doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mezun oldu. 19661969 yıllarında Ankara Üniversitesi yeni kürsü binalarının şantiye şefliğini yaptı. 1969-1970
döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1971 yılından itibaren Ankara’da özel bir firmada ortak olarak çalışmaya başladı. Halen müteahhitlik hizmetlerine devam etmektedir. Evli
ve üç çocuk babasıdır.

HAMİT SUYABATMAZ
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1968 yılından bugüne kadar yol ve baraj inşaatı yapan
firmalarda çalıştı. Halen özel bir firmada otoyol inşaatı işinde kontrollük teşkilatı başkanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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ABDULLAH AVNİ ŞAHİN
1939 yılında Osmancık’ta doğdu. 1960 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu’ndan mezun
oldu. 1961-1963 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra yurtdışında çalışmaya
başladı. 1966 yılında Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1974
yılında yurda döndü. Çeşitli firmalarda genel müdür, inşaat pazarlama müdürü, koordinatör ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Halen Denizli’de danışmanlık ve taahhüt
konularında hizmet veren firmada yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaktadır. Evli ve 3
çocuk babasıdır.
İBRAHİM ŞENER
1943 yılında Samsun’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nde arazi mühendisi olarak başladı. 1966-1968
döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1976 yılına kadar çeşitli projelerde şantiye mühendisi, şantiye şefi ve ihale hazırlık mühendisi olarak çalıştı. Aynı yıl kendi bürosunu kurdu. Halen kurucu ortağı olduğu firmada şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

MEHMET ŞENGEL
1941 yılında Erzurum’da doğdu. 1966 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Erzurum YSE İçme Suları şefi olarak meslek hayatına başladı. 1967-1968 yıllarında Erzurum Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1968-1969 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1969 yılında müteahhit olarak konut inşaatları yapmaya başladı ve 1975
yılında kendi firmasını kurdu. Halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam
etmektedir. Evlidir.

YILMAZ TATOĞLU
1939 yılında Antalya’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mezun oldu. DSİ
XIII. Bölge Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. Sulama ve baraj inşaatı yapan firmalarda şantiye şefi olarak çalıştı. 1974 yılında kurduğu firmasında sulama, baraj, yat limanı,
toplu konut gibi pek çok projenin yapımında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.
1988 yılında kurduğu vakıfla, öğrencilere yaptığı maddi yardımların yanında üç okul inşa
ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı. Statüsünü anonim şirkete dönüştürdüğü firmasında elektrik üretim lisansı alarak hidroelektrik santrali yapımına başladı.
HÜSEYİN TOKLU
1946 yılında Burdur’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Yüksek Teknik Okulu’ndan mezun
oldu. 1972 yılına kadar DSİ Antalya ve Isparta Bölge Müdürlükleri’nde baraj kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1972-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Sırası ile Turhal,
Adapazarı, Konya/Ilgın, Konya/Ereğli, Ankara ve Malatya fabrikaları inşaatlarının inşaat
müdürü olarak görev yaptı. 2001 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İLTER TUTKAVUL
1944 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Kısa
bir süre DSİ Konya Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1967-1969 döneminde askerlik hizmetini
tamamladı. 1973 yılına kadar İstanbul’da kendi bürosunda statik-betonarme projelendirme
konularında hizmet verdi. 1973-1986 yılları arasında yurtdışında teknik müşavir ve proje
müdürü; 1986-1990’da İstanbul’da planlama-programlama konusunda serbest müşavirmühendis; 1990-2004’de ise çeşitli firmalarda proje müdürü olarak çalıştı. Halen raylı toplu
taşıma sistemi projesinde teknik müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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PROF. DR. ERDOĞAN UZGİDER
1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı
yıl Ahşap ve Çelik Yapılar Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1972 yılında dinamik stabilite konusunda doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. 1976-1980 yıllarında
ABD’de University of Missouri at Rolla’da İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde çelik yapıların
sismik davranışı konusunda doktora sonrası araştırma ve öğretim faaliyetlerinde bulundu.
1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. 60 adet İngilizce, 26 adet Türkçe yayınlanmış eseri vardır.

M. TUĞRUL VELİDEDEOĞLU
1942 yılında Çorum’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Okulu İnşaat Bölümü’nden
mezun oldu. Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü’nde çalışma hayatına başladı.
Aynı kurumda arazi mühendisliğinden daire başkanlığına kadar çeşitli görevlerde bulundu.
Özel sektörde Karayolları inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. Halen 22 yıldır faaliyet
gösteren firmasında ortak ve yönetici olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

HÜSEYİN YAĞCIOĞLU
1938 yılında Denizli/Acıpayam’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun
oldu. Keban Barajı Derivasyon tünelleri ve sosyal tesisleri inşaatında kontrol mühendisi
olarak meslek hayatına başladı. 1966-1968 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan
sonra DSİ’de kontrol mühendisi ve proje inşaat şefi olarak çalıştı. 1973-1979 yılları arasında
Denizli’de serbest proje ve inşaat taahhüt işleri yaptı. 1979’da tekrar DSİ’de çalışmaya başladı. 1993 yılında emekli olana kadar başmühendis, teknik şube müdürü ve kalite kontrol
laboratuar müdürü olarak görev yaptı. Özel sektörde bazı inşaat şirketlerinde teknik müdür
olarak çalıştıktan sonra meslek hayatını bitirdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
PROF. DR. NESRİN YARDIMCI (TİRYAKİOĞLU)
1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 19661972 yılları arasında özel sektörde ve DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Aynı yıl İTÜ’de
göreve başladı 1973’de Mühendislik Mimarlık Fakültesi’’ne asistan olarak atandı. 1980’de
doktor, 1990’da doçent ve 1996’da profesör unvanını aldı. 1999-2000 yılları arasında İTÜ
Kültür ve Sanat Birliği Başkanlığı yaptı. 1998 yılında üstlendiği İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2001 yılında üstlendiği İTÜ İnşaat Fakültesi Senato Üyeliği görevleri halen devam etmektedir. 2001 yılında Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı seçildi ve
bu tarihten itibaren European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) Yönetim
Kurulu’nda Türkiye’yi temsil etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yanı sıra, değişik
tarihlerde İstanbul ve Sakarya Üniversite’lerinde de çelik yapılar dersleri verdi. Türkçe ve
İngilizce olarak yayınlanmış bilimsel makale ve bildirileri ile Türkçe yayınlanmış kitapları
bulunmaktadır. Akademik etkinliklerinin yanı sıra, proje danışmanlığı, denetim ve kontrollüğü gibi mesleki uygulamaya yönelik birçok çalışmaya da katıldı. Halen İTÜ İnşaat
Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ile Ahşap ve Çelik Yapılar Grubu Koordinatörlüğü görevlerini sürdürmektedir. İki çocuk annesidir.
ALİ İHSAN YARKINOĞLU
1927 yılında Balıkesir’de doğdu. Devlet Demiryolları Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü
Gümrük servisinde çalışırken aynı zamanda Yıldız Teknik Okulu Akşam İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne devam etti ve 1966 yılında mezun oldu. 1972 yılında emekli olana kadar
aynı kurumda bölge mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı. 1973-1983 yılları arasında Balıkesir’de serbest mühendis olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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YILMAZ YAVUZ
1941 yılında Mardin’de doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. DSİ
X. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1968-1970 yıllarında DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar Dairesi Proje Bölümü’nde çalıştı. 1970-1971 döneminde askerlik hizmetini tamamladı.
1971-1976 yılları arasında DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Fen Heyeti Müdürü olarak görev yaptı. 1976’dan itibaren çeşitli kamu kuruluşlarının ihalelerini yüklenici sıfatı ile
gerçekleştirdi. Halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı firmasında çalışmalarına
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
NEJAT YAZICI
1942 yılında Rize’de doğdu. 1966 yılında Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mühendislik Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli firmalarda proje müdürü ve kontrol amiri olarak fabrika, toplu konut gibi projelerde görev yaptı. 1970-1976 yılları arasında İDMMA’da
öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Kurucusu olduğu firmada müteahhitlik, ticari amaçlı
konut üretim ve satış işleri yaptı. 1994-1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak çalıştı. Halen bir firmada genel müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
TALAT YILMAZ
1942 yılında Ordu’da doğdu. 1966 yılında İstanbul Teknik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
1970 yılına kadar DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar DSİ’de çalışmaya başladı. DSİ’nin çeşitli birimlerinde başmühendis, bölge müdür yardımcısı, bölge müdürü ve Proje ve İnşaat Dairesi
Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1987 yılında istifa ederek DSİ’den ayrıldı. 1992 yılına kadar
baraj, sulama ve içme suyu konularında faaliyet gösteren bir firmada genel koordinatör
olarak çalıştı. Halen bir şirkette genel müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk
babasıdır.
ZİYA ZEYNELGİL
1944 yılında Isparta’da doğdu. 1966 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Karayolları Antalya Bölgesi’nde çeşitli şantiye ve bölümlerinde şef ve amir olarak çalıştı. 1972’de
askerlik hizmetini İstanbul Ayazağa Harp Akademileri inşaatında kontrol mühendisi olarak
tamamlayıp, aynı sitede şantiye şefi olarak 1977’ye kadar çalıştı. 1976-1984 yılları arasında
Isparta’da serbest mühendislik ve taahhüt işleri yaptı. 1984-1989 yılları arasında Isparta
Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1989-1993 yılları arasında kamuda danışmanlık hizmeti verdi. 1977-1985 döneminde Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi’nde
öğretim görevlisi olarak ders verdi. Halen özel danışmanlık ve ticaretle uğraşmaktadır.
FAHRİ ZORLU
1929 yılında Düzce’de doğdu. 1949 yılında Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’nu, 1962’de
ABD’de Oklahoma Devlet Üniversitesi’ni ve 1966 yılında da Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Mesleki Teknik Öğretim Okullarında öğretmenlik
ve idarecilik; Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda ise Müsteşar Yardımcılığı ve Talim
Terbiye Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

36

TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 441 - 2006/1

