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Merhaba,

Daha önceki yıllarda Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi’nin sayfala-
rında yer verdiğimiz “İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 Yıl” albümü bu 
kez, özel kitap formatında hazırlandı. Bir değerbilirlik göstergesi olarak 
ve teşekkür niyetine hazırlanan albümün dergi sayfaları sıkışıklığından 
kurtarılarak, kitap formatına kavuşturulması, meşakkatli işleri kolaylaş-
tıran fedakârlığa, mesleki bağlılığa, mesleki-bilimsel kararlılığa verilen 
önemin bir başka ifadesi olarak algılanmalıdır.

Nasıl ki inşaat mühendisleri medeniyetleri var ediyorsa, büyük bir usta-
lıkla geçirilen yılların daha da görünür kılınması, mesleki deneyime özel 
önem atfedilmesi gerekmektedir. Bu hassasiyet, Odamızın üyelerine karşı 
sorumluluğunun bir parçası olarak görülmelidir.

Dile kolay; 40 yıl boyunca, köprüler, yollar, konutlar, hastaneler, okullar 
inşa edilmiş, şantiyelerin tozu solunmuş, proje masalarında dirsek aşın-
dırılmış; sıla hasreti çekilmiş, dağlar delinmiş, yollar açılmış, barajlar 
yapılmış, bazen yoksunlukların yol açtığı çaresizlikle baş etmeye çalışıl-
mış, bazen de büyük organizasyonların sorumluluğu üstlenilmiş; İnşaat 
Mühendisleri Odası, bütün bu üretimi, yaratımı ve mesaiyi gerçekleştiren 
üyelerine “İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 Yıl” kitabıyla teşekkür edi-
yor; daha manalı bir teşekkür nasıl hayata geçer bunun yolunu arıyor.  

Sanıyoruz ki, inşaat mühendisleri, “Mesleğinizi seviyor musunuz” sorusu-
na en kolay cevabı veren meslek mensubudur. Bakalım etrafımıza, soru-
nun yanıtı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Çekilen tarifsiz zahmet, har-
canan değerli emek, sevdiklerden mahrum geçirilen onca zaman, mesleğe 
tutkuyla bağlılığın dayanaklı olduğunu göstermekle kalmamakta, aynı 
zamanda, mesleki itibarı, inşaat mühendisliği mesleğinin toplumların 
gelişimi açısından taşıdığı önemi tescil etmektedir.

“İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 Yıl” kitabı tescili sabitleyerek, gelece-
ğe taşıma iddiasındadır. 

İnşaat mühendisleri, toplumsal sorumluluk, kamusal yarar ilkesinden bir 
an olsun ayrılmadan mesleklerini icra etmektedir; İnşaat Mühendisleri 
Odası’na üye olmaları ise aydın sorumluluğunu taşıdıklarına delalettir.

Kendileri “alacak” hanesine yazmayacak kadar mütevazıdır; mesleklerine 
ve ülkelerine karşılıksız bağlıdır ancak bilinmelidir ki bu ülkenin, inşaat 
mühendislerine borcu bulunmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası, “bor-
cun” küçük bir kısmını bu kitapla karşılamak istemektedir. Borcun kalan 
kısmı ise, inşaat mühendisliği mesleğinin toplumun kalbinde ve siyasi erk 
nezdinde tartışılmaz bir yer edinmesiyle ödenecektir.

Saygılarımızla.

İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu
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Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

Ahmet Açlan

1945 yılında Konya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu Mühendislik Bölümü’nden mezun oldu. Özel 
bir müşavirlik firmasının Boğaziçi asma köprü inşaa-
tında ve Konya çimento sanayi tevsii inşaatında kontrol 
mühendisliği görevlerinde bulundu. Askerliğinin ardın-
dan kendi adına açtığı bürosunda proje taahhüt işleri 
yaptı. İçme suyu, hastane, okul, kanal inşaatı, hafriyat 
nakliye, yapsat gibi çeşitli taahhüt işleri ile uğraştı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Bünyamin Açıl

1948 yılında Adıyaman’da doğdu. 1972 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973-1996 yılları 
arasında Malatya’da müteahhitlik ve projecilik hizmet-
leri verdi. 2001-2008 yılları arasında yapı denetim kuru-
luşunda yapı denetçisi olarak görev yaptı. 2008 yılından 
itibaren özel bir yapı denetim kuruluşunun ortağı ve şir-
ket müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Vecihi Acun

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu ve Su Kaynakları 
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Kısa süreli Yol 
Su Elektrik ve Devlet Su İşleri deneyimleri dışında genel-
likle yurtdışı müteahhitlik sektöründe serbest olarak ta-
sarım ve özel inşaat işlerinde çalıştı. Yurtdışı projelerde 
şantiye şefi, teknik ofis müdürü, proje müdürü, koordi-
natör, genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Ha-
len ortağı olduğu bir taahhüt şirketinde yönetim kurulu 
üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 
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Hüseyin Ahmetoğlu

1947 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1972 yılında İDMMA 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sırasıyla; 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Gebze 
İzmit Kesimi II. Kısım viyadükleri, alt ve üst geçit köprü-
leri inşaatlarında grup şefliği yaptı, 1976-1977 British 
Council CENTO Award bursuyla İngiltere’de öngerilim-
li beton köprülerin dizayn ve yapımı konulu akademik 
eğitim aldı. 1979-1980 yıllarında Karayolları Genel Mü-
dürlüğü Libya Tarhuna Qusbat yolu inşaat müdürlüğü 
görevinde bulundu. 1981’de özel bir firmada Libya Gara-

bolli bölge müdürlüğü; 1982-1985 yıllarında Atatürk Hava Limanı 06-24 pistinin 
Taxirut, Apron ve Dış Hatlar Terminal Binası yaklaşım yolları yapımında üstyapı 
şantiye şefliği; 1985-1993 Anadolu Otoyolu Kazancı Gümüşova kesimi inşaatın-
da proje müdürlüğü; 1993-1998 yıllarında özel bir firmanın genel müdürlüğü; 
1998-2002’de kurucu hissedarı olduğu firmanın yönetim kurulu üyeliği; 2002-
2006 yıllarında ise bir şirketin genel müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2007 yı-
lından itibaren serbest müşavir mühendislik yapmaktadır.

Samet Ağaoğlu

1950 yılında Muş’ta doğdu. 1972 yılında Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1974 yılında aynı üni-
versitede Zemin Mekaniği Bölümü’nde master eğitimini 
tamamladı. Özel bir firmada dört yıl müşavir mühendis 
olarak çalıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyol ve 
Köprüler Müdürlüğü’nde iki yıl süreyle görev yaptı. Bir 
süre Muş’ta serbest inşaat mühendisi olarak çalışmaları-
nı sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Selçuk Afacan

1945 yılında Mersin’de doğdu. 1967 yılında Ankara’da 
Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1972 yı-
lında Zafer Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Yol Su Elektrik 
Kurumu’nda 2,5 yıl çalıştı ve 1975 yılının Ocak ayında 
Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne tayin oldu. 1996 yı-
lında bu kurumdan emekliye ayrıldı. Halen Bursa’da bir 
yapı denetim şirketinde yapı denetçisi olarak çalışmala-
rına devam etmektedir.
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Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

İrfettin Akar

1946 yılında Muğla-Milas’ta doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Üç yıl İz-
mir Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları Limanlar Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev yap-
tı. 1975 yılında Milas’ta serbest inşaat mühendisi ola-
rak çalışmaya başladı. 1991 ve 1995 genel seçimlerinde 
Muğla Milletvekili olarak parlementoda yer aldı. Halen 
Milas’ta serbest inşaat mühendisi olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Süleyman Selçuk Akalp

1946 yılında Konya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-1998 yılları 
arasında kendi adına kurduğu proje bürosunda mesleki 
çalışmalarını sürdürdü. Bu tarihler arasında betonarme 
proje, bina yapımı ve bilirkişilik işleri ile uğraştı. 1998 
yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasında 
uygulama denetçisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Hasan Yener Akalın

1947 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Ti-
cari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1994-1996 yılla-
rı arasında ise Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesi İşletme Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında Adana 
Belediyesi’nde şantiye şefi olarak görev yaptı. 1974-1978 
yılları arasında Çukurova Birlik Genel Müdürlüğünde 
teknik müdür olarak görev yaptı. 1978-1982 yılları ara-
sında mesleğini serbest olarak icra etti. 1982-2000 yıl-

ları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana Hava 
Limanı’nda çalıştı. 2000-2003 yılları arasında ise yine aynı kurumda müdür yar-
dımcısı olarak görev aldı ve aynı yıl emekliye ayrıldı. 
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Rıza Akçalı

1949 yılında Manisa’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. Manisa Ahmetli sahil sulaması inşaatında 
şantiye mühendisliği, Gemlik kanalizasyon inşaatında 
şantiye şefliği görevlerinde bulundu. 1975 yılından itiba-
ren serbest mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde 
bulundu. 1976-1978 yılları arasında İnşaat Mühendisle-
ri Odası Manisa Temsilciliği görevini sürdürdü. 1989 yılı 
yerel seçimlerinde Manisa Belediyesi Meclis üyesi seçildi 
ve Manisa Belediyesi Başkan Vekilliği ve İmar Komisyonu 

Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1991 yılı genel seçimlerinde Manisa Milletvekili 
olarak parlamentoya girdi. İnsan Hakları Komisyonu üyeliği, Otoyollar Araştır-
ma Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 1993 yılında kurulan 50. Hükümet-
te Çevre Bakanı olarak görev aldı. 1995 ve 1999 seçimlerinde Manisa milletvekili 
olarak parlamentoda yer aldı. Halen serbest mühendis ve müteahhit olarak ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yılmaz Akbaba

1949 yılında Kars’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı Erzurum Yapı 
İşleri’ne atandı. 1976 yılına kadar burada kontrol mü-
hendisi olarak görev yaptı. 1976 yılında memuriyetten 
ayrılarak serbest mühendis olarak çalışmaya başladı. 
Kars ve Erzurum’da müteahhitlik işleri ile uğraştı. Halen 
2000 yılında başladığı yapı denetçiliğine devam etmek-
tedir. 

Cemal Akarsu

1948 yılında Safranbolu’da doğdu. 1970 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972 
yılında yine aynı üniversite yüksek lisansını tamamladı. 
İDMMA Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’nda 
1970-1972 yılları arasında asistanlık görev yaptı. 1973 
yılında ise serbest mühendis olarak çalışmaya başladı. 
Aynı yıl İnşaat Mühendisleri Odası Karabük Temsilciliği 
kurucu başkanı oldu. 1972-1974 yılları arasında Eflani 
Belediyesinde mühendis olarak görev yaptı. 1984-1994 

yılları arasında Safranbolu Belediyesi Meclis üyeliği ve İmar Komisyonu Başkan-
lığı görevlerinde bulundu. Halen Safranbolu ve Karabük’te özel firma sahibi ola-
rak mühendislik ve imalat işleri ile uğraşmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

Mehmet Emin Akgör  

1949 yılında Niğde-Kemerhisar’da doğdu. 1972 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Dört yıl şantiye-
lerde ve çeşitli projelerde çalıştı ve Yol Su Elektrik Bölge 
Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1976 yılında girdiği TCDD 6. 
Bölge Müdürlüğü’nde her kademede çalışarak, 2003 yı-
lında bölge müdür yardımcısı olarak emekli oldu. Halen 
bir yapı denetim firmasında proje inşaat ve uygulama 
denetçisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır. 

Erdal Akdoğan 

1947 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
Askerlik hizmetinden sonra serbest mühendis olarak 
çalıştı, proje müellifliği ve serbest müteahhitlik yaptı. 
Fabrika inşaatı ve toplu konut müteahhitliği ve Kayse-
ri Ankara ve İstanbul’da konut inşaatları yaptı. Ayrıca 
proje denetçisi görevinde de bulundu. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

Eyüp Neşet Akdağ 

1950 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Geoteknik alanında yüksek li-
sans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Bir yıl Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Seymen Gemi Söküm 
Tesisleri’nde müşavir kontrollüğünde çalıştı. Aynı yıl İs-
tanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’ne girdi ve 
1974 yılında mezun oldu. 1974 yılında o zamanki adı ile 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, şimdi-
ki adıyla Yıldız Üniversitesi İnşaat Bölümü Zemin Meka-
niği ve Temel İnşaatı Kürsüsü’ne asistan oldu; 1981 yılı 

Temmuz ayına kadar görev yaptı. Aynı yıl üniversitedeki görevinden ayrılarak 
Libya’ya gitti ve iki yıl boyunca bir firmada teknik müdür ve planlama müdürü 
görevlerinde bulunduktan sonra bir başka firmada üç yıl bölge müdürlüğü son-
ra da teknik müşavirlik yaptı. 1986 yılında Türkiye’ye döndü. 1986-1987 yılları 
arasında özel bir firmada proje müdürü, 1987-1999 yılları arasında ise bir başka 
firmada mini kazık ve ankraj grup müdürü ve daha sonra da derin kazık müdürü 
olarak görev yaptı. 1999 yılında söz konusu firmadan emekliye ayrılarak kendi 
mühendislik ve müşavirlik firmasını kurdu. Halen kendi firmasında çalışmaları-
na devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Hasan Akıcı 

1948 yılında Denizli-Acıyapam’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1980 yılları 
arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yol yapım in-
şaat mühendisi ve kontrol şefi olarak görev yaptı. 1980-
1982 yılları arasında özel sektörde yol yapım şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1982-1999 yılları arasında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir) bün-
yesinde başmühendis olarak emanet gölet inşaatlarında, 
Balıkesir’in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılaya-

cak yaklaşık 45.000 dönüm tarım alanını sulayan İkizcetepeler Barajı inşaatında 
mesleğini icra etti. 1999 yılı Temmuz ayında emekliye ayrıldı ve 2005 yılına kadar 
özel sektörde yol yapım ve gölet inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 2005 
yılından beri Balıkesir’de gölet ve baraj kesin hesap çalışmaları yapmaktadır. 

Mehmet Akhun 

1947 yılında Düzce’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır. 

H. İbrahim Akgül 

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-
1980 yılları arasında İstanbul’da kendi bürosunda in-
şaat projelerinin betonarme ve statik hesaplarını yaptı. 
1980-1987 yılları arasında Karayolları 1. Bölge Müdür-
lüğü bünyesinde sanat yapıları, köprü ve altyapı işleri-
ni ve ayrıca İstanbul DSİ Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
Şıhlı Su Deposu ve Gebze Pompa İstasyonu inşaatlarını 
tamamladı. 1987-1993 yılları arasında Karayolları Genel 

Müdürlüğü Göksun-Elbistan yolunun şantiye şefliği ve bu işe ait kesin hesap iş-
lerini, 1993-1997 yılları arasında ise Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Orhanköy-
Akyazı Dokurcun yolunun şantiye şefliğini yaptı. 1998’den beri  özel bir firmada 
proje müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu dönem boyunca Karayolları 1. Bölge 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Fen 
İşleri Daire Başkanlığı gibi kurumların işlerini tamamladı, geçici ve kesin kabul-
lerini yaptı. Halen aynı firmada proje müdürü olarak görev yapmaktadır.
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Saim Akman 

1945 yılında Bolu-Göynük’te doğdu. Zonguldak Sanat 
Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra bir süre Bartın Li-
manı inşaatında makineci olarak çalıştı ve 1965 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’na girdi. 1972 yı-
lında bu okuldan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Serbest olarak üç yıl şantiye şefliği yaptıktan sonra 1975 
yılında memuriyet hayatına başladı. Kastamonu Toprak 
Su ve Yol Su Elektrik Bölge Müdürlüklerinde görev yaptı. 
1998 yılında Bolu Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nden emek-
liye ayrıldı. 

Hüseyin Akın 

1950 yılında Ordu-Ünye’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu. Askerlik görevinin ardından proje ve 
kontrollük görevlerinde bulundu. 1977 yılından itibaren 
ise müteahhitlik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hasan Basri Akın 

1947 yılında Malatya-Dilek’te doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak 
mezun oldu. 1973 yılında Yol Su Elektrik Genel Müdürlü-
ğü Yozgat İl Müdürlüğü emrinde mühendis olarak göreve 
başladı. Önce içme suyu inşaatlarında kontrol mühendisi 
olarak görev yaptı ve ardından içme suları servis şefi ve 
il müdür muavini görevlerini yürüttü. 1978 yılında Dev-
let Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine katıldı. 9. Böl-
ge Müdürlüğü 92. Malatya Şube Müdürlüğü’nde yapım 
mühendisliği görevine atandı. 1980’li yıllarda planlama 

grup çalışmaları kapsamında bugün işletmeye açılmış olan Sürgü Barajı sulama-
sının Akçadağ uzatma kanalı planlama raporunu hazırladı. Grup Çalışmaları 
kapsamında Boztepe Barajı, Kapıkaya Barajı, Aliağa Barajı, Gökpınar sulaması 
ve ilk teklif proje çalışmalarında yer aldı. 1986-1992 yılları arasında Sultansuyu 
Barajı ve tesisleri inşaatı, 1995-2007 yılları arasında ise Gökpınar sulaması inşa-
atlarında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Söz konusu proje bünyesinde yer 
alan diğer projelerin de inceleme ve uygulama çalışmalarında görev aldı. Aynı 
şekilde bir başka firmanın yürüttüğü HES projesinde çalıştı. 2003-2008 yılları 
arasında 92. Malatya Teknik Şube Müdürlüğü bünyesinde proje başmühendisi 
ve müdür vekilliği görevlerinde bulundu ve 2008 yılında kendi isteğiyle emekliye 
ayrıldı. Halen serbest çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır. 
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Ahmet Doğan Aksoy 

1949 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı 
yıl Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Etüt Proje 
Şefliği’nde işçi statüsünde göreve başladı. 1975 yılında 
askerliğini tamamladıktan sonra tekrar aynı kurum-
da sırasıyla şantiye şefi, planlama başmühendisi, trafik 
başmühendisi olarak görev yaptı. 1988 yılında Konya Ka-
rayolları 3. Bölge Müdürlüğü emrine tayin edildi ve altı 
yıl süre ile trafik başmühendisi olarak görev yaptı. 1994 

yılında tekrar Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nde görevini sürdürdü ve 
2004 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Fahrettin Akpınar 

1949 yılında Çankırı’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyet sonrası Bolu kereste ve yonga fabrikası 
inşaatlarında kontrol amiri olarak 1975 yılına kadar gö-
rev yaptı. 1975-1980 yılları arasında muhtelif firmaların 
inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 1980 yılından 
itibaren serbest çalışmaya başladı. Halen proje bazında 
ahşap dekorasyon taahhüt işlerinde serbest olarak çalış-
malarına devam etmektedir. 

M. Emin Aközek 

1946 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ken-
di işyerini açarak mesleğe projeci olarak başladı. Halen 
resmi ve özel taahhüt işlerini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 
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Mehmet Müslim Aksoy 

1945 yılında Elazığ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973 yılın-
da Van Yol Su Elektrik 14. Bölge Müdürlüğü’nde göreve 
başladı. Altı ay kontrol mühendisliği ve 18 ay yol yapım 
şefliği görevlerinde bulundu. Askerlik görevinin ardın-
dan Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü’ne atandı. 14 
yıl boyunca bu kurumda kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 1990 yılında aile inşaat şirketini kurdu ve serbest 
mühendis olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen kendi 

firmasının yetkili müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Mehmet Aksoy 

1948 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1972 yılında Ada-
na İktisadi Ticari İlimler Akademisi Meslek Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuni-
yetinin ardından Tarsus’ta serbest inşaat mühendisi ola-
rak çalıştı. 1975 yılında askerlik görevini tamamladıktan 
sonra inşaat mühendisi ve müteahhit olarak yap-sat ve 
ihaleli işlerde faaliyetlerini sürdürdü. Tarsus Ticaret Sa-
nayi Odası’nda üç dönemdir meclis üyesi ve başkan vekil-
liği görevlerini yürütmektedir. 

Atila Aksoy 

1948 yılında Konya’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden inşaat mü-
hendisi olarak mezun oldu. Manisa Organize Sanayi Böl-
gesi inşaatında, İller Bankası’na ait birçok işte ve özel 
firmalarda şantiye şefi olarak görev yaptı. Malatya içme 
suyu inşaatında çalıştıktan sonra 1974 yılında askerlik 
görevini tamamladı. Ankara’da Azot Sanayi Genel Mü-
dürlüğü binasının kontrol şefliğini yaptı. Özel bir fir-
manın inşaat müdürlüğü görevindeyken Kayseri’de ağır 
çelik yapıların hakim olduğu Kayseri entegre tesislerini 

tamamladı. Yine özel bir firmada genel müdür ve teknik sorumlu müdür olarak 
Ayaş, Zile, Orta Sakarya, Ceylan Cevdetiye sulamaları inşaatlarında, İstanbul 
Büyükçekmece Sefaköy Bahçelievler anasu depoları ve isale hattı inşaatlarında ve 
ayrıca Kurbağlıdere ıslahı inşaatlarında görev aldı. Bir başka özel firmada genel 
müdür muavini olarak karayolu, baraj ve sulama inşaatlarını tamamladı. Halen 
aynı firmada genel müdür muavini olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 
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Ali Rıza Akşehir 

1948 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1973 yılında Samsun Karayolları 7. Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. Aynı kurumda on yıl bo-
yunca şantiye şefliği, arazi mühendisliği, beton asfalt 
kontrol şefliği ve asfalt şef vekilliği görevlerinde bulundu. 
1983 yılında Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bün-
yesinde beş yıl boyunca asfalt başmühendisi olarak görev 
yaptı. 1988- 1997 yılları arasında Konya Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü’nde asfalt başmühendisi olarak çalıştı. 
1997 yılında İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde 

göreve başladı ve 16 yıl boyunca sırasıyla asfalt başmühendisi, uzman mühen-
dis, otoyol bakım işleri şefi ve sanat yapıları etüt proje kontrol mühendisi olarak 
mesleğini sürdürdü.

Sait Aksüyek 

1949 yılında Kütahya’da doğdu. Yüksek öğrenimini inşa-
at yüksek mühendisi unvanıyla İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Fakültesi’nde tamamlayarak 1972 yılında 
Eskişehir Belediyesi’nde meslek yaşamına başladı. 1974 
yılında proje ve kontrol mühendisi olarak serbest çalış-
tı. 1979 yılından itibaren endüstri yapılarının proje ve 
yapımı ile ilgili çalışmalara yöneldi. Eskişehir, Bilecik ve 
İstanbul’da birçok tesisin inşaatlarında yönetici olarak 
görev aldı. Halen meslek yaşamını müşavir mühendis 
olarak sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Nurettin Aksu 

1937 yılında Tokat-Zile’de doğdu. 1972 yılında Ankara İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Zafer Mühendislik Meslek 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyet sonrası TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığı’nda 
teknik müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1974-1977 
yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Li-
manlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 
Demiryolları Keşif Şartname ve Üst Yapılar Fen Heyeti 
Müdürü olarak görev yaptı. 1977-1987 yılları arasında 
yine aynı kurumda Demiryolları Yapım Dairesi Başkanı 

olarak çalıştı. 1987 yılında dört ay boyunca özel bir firmada teknik danışman 
olarak çalıştı. 1987-1991 yılları arasında yine özel bir firmada kesin hesap ve hak 
ediş başmühendisi olarak görev yaptı ve 1991-2000 yılları arasında ise bir başka 
özel firmada teknik ofis müdürlüğü ve yat imanları şantiye şefliği görevlerini 
sürdürdü. 
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Necdet Akyıldız 

1943 yılında Rize’de doğdu. 1972 yılında Kadıköy Mühen-
dislik Okulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
üç yıl Köy İşleri Bakanlığı’nda çalıştı. Askerlik görevinin 
ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve baş-
ladı ve 25 yıl burada çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. 

Muammer Akyıl 

1944 yılında Konya-Kayapınar’da doğdu. 1972 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden in-
şaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1975 yılında 
askerliğini tamamladıktan sonra Etibank Şebeke Tesisi 
10. Bölge Müdürlüğü’nde Hopa-Trabzon enerji nakil hat-
tı inşaatında kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 
Yapı işleri 11. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendis-
liği, şantiye şefliği görevlerinde bulundu. Devlet Su İşle-
ri 22. Bölge Müdürlüğü 221. Şube Müdürü, Etüt ve Plan 
Şube Müdürü, Proje Şube Müdürü olarak görev yaptı ve 

2009 yılında emekliye ayrıldı. Özel bir firmanın yer altı ve yer üstü inşaatların-
da şantiye şefi olarak çalıştı. Halen özel bir firmada TCK 10. Bölge Müdürlüğü 
ihalesi olan köprü inşaatları işinde kalite kontrol şefi olarak çalışmalarını sür-
dürmektedir. 

İbrahim Aktaş 

1948 yılında Kastamonu-Tosya’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühen-
disi olarak mezun oldu. Aynı yıl Köy İşleri Bakanlığı’nda 
göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Bakanlığın farklı birimlerinde proje mühendisi, proje şefi 
ve şube müdürü olarak görev yaptı. 1979 yılında kendi 
firmasını kurarak inşaat sektörünün çeşitli dallarında 
müteahhitlik faaliyetlerinde bulundu. Halen Ankara’da 
konut yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Ertan Alayat 

1947 yılında Balıkesir’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından ülkenin birçok yerindeki farklı 
müteahhit firmalarında ve iki yıl kadar da Libya’da ser-
best mühendis olarak görev yaptı. Emekliye ayrıldıktan 
sonra özel bir firmada on beş yıl boyunca teknik eleman 
olarak çalıştı. Son iki yıldır bir yapı denetim firmasında 
mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Mehmet Ali Alaçam 

1948 yılında Amasya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından serbest mühendis olarak çalışmaya başladı. Ha-
len mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 

Enis Akyüz 

1946 yılında Ardahan-Posof’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1972 yılından beri 
serbest mühendislik hizmeti vermekte, proje, özel inşaat, 
toplu konut inşaatları gibi mühendislik faaliyetlerinde 
bulunmaktadır. 1985 yılından itibaren yerel yönetim-
lerde belediye meclis üyeliği, encümen ve imar komisyon 
üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2000 yılından beri ise 
yapı denetim kuruluşlarında görev yapmaktadır. Halen 
özel bir yapı denetim firmasında mesleki faaliyetini sür-
dürmektedir. 
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Ahmet Levent Algan 

1949 yılında İzmir-Urla’da doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1977 yılları arasın-
da Buca Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Bölümü’nde Betonarme ve Çelik Yapılar asistanlığı göre-
vinde bulundu. 1972-2009 yılları arasında prefabrikas-
yon çalışmaları da yürüten özel bir firmada genel müdür 
ve proje mühendisi olarak görev yaptı. Prefabrikasyon 
alanında Türkiye’de öncü çalışmalara imza attı. 1995-
2009 yılları arasında Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim 

Kurulu üyeliği ve Teknik Komite Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Turgut Alemdar 

1944 yılında Van-Gürpınar’da doğdu. 1972 yılında Yıldız 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli özel firma-
larda farklı görevlerde bulunduktan sonra 1996 yılında 
özel bir firmanın projelerinde proje müdürü olarak görev 
yapmaya başladı. Halen aynı firmada çalışmalarını sür-
dürmektedir. 

Şevki Albayrak 

1949 yılında Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1976 yılına 
kadar İmar İskân Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 1976-1978 yılları 
arasında özel bir şirkette çalıştı. 1978 yılından beri kendi 
inşaat firmasında çalışmalarına devam etmektedir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 
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Servet Alparslan 

1951 yılında Artvin’de doğdu. 1972 yılında Ankara İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Yükseliş Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Yol Su Elektrik 1. Bölge Müdürlüğü’nde etüt 
araştırma mühendisi olarak göreve başladı. 1974-1977 
yılları arasında YSE Ankara ve Bingöl İl Müdürlüğü’nde 
sırasıyla etüt plan mühendisi, etüt plan şefi ve köprüler 
mühendisi görevlerinde bulundu. Bir yıl boyunca Emlak 
Kredi Bankası’nda kontrol mühendisliği yaptıktan sonra 
1978 yılında YSE Ankara İl Müdürlüğü’nde 1980 yılına 

kadar YSE müdürü olarak çalıştı. 1980-1982 yılları arasında Ankara Belediye-
si Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü Etüt Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı 
görevinde bulundu. 1982-1995 yılları arasında özel sektörde müteahhit, şantiye 
şefi ve proje müdürü olarak görev yaptı. 1995 yılında Sinop ve 1996 yılında ise 
Samsun Bayındırlık ve İskân Müdürü olarak görev yaptıktan sonra bir yıl boyun-
ca aynı kurumun Yapı işleri Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. 1997-
2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bingöl Bayındırlık ve İskân 
Müdürü görevini sürdürdü. 2001-2003 yılları arasında yapı denetim şirketinde 
kontrol mühendisliği, 2003-2004 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü ve 2006-2007 yılları arasında ise Afganistan’da 
özel bir firmada kontrol amirliği görevlerinde bulunduktan sonra 2007 yılında 
emekliye ayrıldı. Ayrıca 1978-1982 yılları arasında TMMOB’de Genel Sekreter ve 
Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1990-1992 yılları arasında ise İnşaat 
Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 

Prof. Dr. Ömer Zafer Alku 

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1977 yılında Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde asistanlık görevine başladı. 
1982 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev 
yapmaktadır. 1984 yılında doktorasını tamamladı; 1987 
yılında doçent, 1993 yılında profesör kadrosuna atandı. 
Halen öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. İnşaat 
Mühendisleri Odası 38, 39, 40 ve 41. Dönem İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkanı, 42. Dönem İMO Onur Kurulu üyesi görevlerinde bulun-
du. Halen İMO Onur Kurulu 43. dönem üyesidir. 
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Fikret Altınel 

1948 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972-1975 yılları 
arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde teknik ele-
man olarak görev yaptı. 1976-1978 yılları arasında Kırk-
lareli Sanayi ve Teknoloji Müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra Kırklareli’nde serbest inşaat mühendisi faaliyetle-
rine başladı. 1986 yılına kadar Dereköy Gümrük Kapısı 
çevre tanzimi inşaatı, Kırklareli Köy Hizmetleri İl Müdür-
lüğü Çeşmekolu ve Umurca göletten sulama tesisi inşa-

atlarının müteahhitliğini üstlendi. 1987-1988 yılları arasında özel bir firmada 
şantiye şefi, 1988-1993 yılları arasında ise bir başka firmada genel şantiye şefi 
olarak görev yaptı. 1993-2000 yılları arasında çeşitli firmaların inşaat işlerinde 
görev aldı. 2010 yılında özel bir firmanın kurucu ortağı olarak proje ve uygulama 
denetçiliği görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. Evlidir.

Savaş Alpdoğan  

1949 yılında Sinop’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı yıl TC Karayolları 
15. Bölge Müdürlüğü’nde (Kastamonu) yol yapım şefi ola-
rak göreve başladı. 1975-1977 yılları arasında aynı ku-
rumun 17. Bölge Müdürlüğü’nde (İstanbul) proje mühen-
disi olarak görev yaptı. 1978-1981 yılları arasında özel 
bir firmada şantiye şefliği, 1981-1983 yılları arasında 
ise yine özel sektörde bölge şefliği görevlerinde bulundu. 
1983-1987 yılları arasında özel sektörde iki ayrı firmada, 
1987-1989 yılları arasında ise Suudi Arabistan’da şan-

tiye şefi olarak çalıştı. 1989-2000 yılları arasında İstanbul’da bir sanayii sitesi 
inşaatının teknik şantiye müdürlüğü, 2000-2001 yılları arasında ise Düzce’de 
kalıcı konut inşaatı proje müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılından beri 
de özel bir firmanın İstanbul-İzmir ve çevrelerindeki sanayii tesis inşaat taahhüt 
işlerine ait proje koordinatörlüğü, müşavirlik ve uygulama sorumluluğuna ait 
işleri yürütmektedir. Halen aynı görevde mesleki faaliyetini devam ettirmektedir. 

Dr. Ahmet Hamdi Alpaslan 

1949 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1972 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun 
oldu. 1974 yılında aynı bölümde yüksek lisans öğreni-
mini tamamladı. 1980 yılında Ege üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden doktor unvanı aldı. 1972 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nde asistan ola-
rak görev yapmaya başladı. 1976 yılında Devlet Su İşleri 
2. Bölge Müdürü, DSİ Çoruh Bölge Müdürü, DSİ Genel 
Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. 2008 yılından itibaren İZSU Genel Müdürü ola-
rak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Cemal Altıntaş 

1951 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden inşaat mühen-
disi olarak mezun oldu. 1973 yılında kabul edildiği Ro-
bert Kolej’de Deprem Mühendisliği üzerine master yaptı. 
1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. 1977 yılından kurduğu 
firmada, ağırlıklı olarak sanayi yapıları yapmakta, çelik 
konstrüksiyon üretimde bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Mehmet Ali Altınöz 

1945 yılında Antakya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Fakültesi’nden 1972 yılında mezun oldu. Sü-
merbank İnşaat Müdürlüğü’ne bağlı Adana, Diyarbakır 
ve Karaman bez fabrikalarında inşaat kontrol amiri ola-
rak görev yaptı. Özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. 
1977 yılından beri okul, hastane, santral, lojman, toplu 
konut binaları yapmaktadır. 

Cengiz Altınkaya 

1949 yılında Aydın’da doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak me-
zun oldu. 1975 yılında ise yine aynı ODTÜ Hidroloji 
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayarak inşaat yük-
sek mühendisi unvanını aldı. 1984-1988 yılları arasında 
özel bir şirkette şirket ortağı olarak mesleğini sürdürdü. 
1989-1991 tarihleri arasında Bayındırlık ve İskân Bakanı 
olarak görev yaptı. 1989-2004 yılları arasında bir özel 
firmaya danışmanlık yaptı. 2005-2012 yılları arasında 
ise bir başka özel firmanın şirket ortağı olarak mesle-

ki faaliyetlerde bulundu. Bir dönem Aydın milletvekili olarak parlamentoda yer 
aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Bahri Alyurt 

1944 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. 1964 yılında Kı-
rıkkale Akşam tekniker Okulu’nu 1965 yılında ise Anka-
ra Yüksek Tekniker Okulu’nu bitirdikten sonra Makine 
Kimya Enstitüsü Kurumu Ankara’da çalışırken Ankara 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü Akşam Okulu’na girdi ve 1972 yılında bura-
dan mezun oldu. Aynı yıl Çorum İl İmar müdür muavi-
ni görevine atandı. 1973 yılında ise Ordu Yol Su Elektrik 
Müdürlüğü’ne atandı. 1978 yılında İller Bankası Samsun 
Bölge Müdürlüğü’nde inşaat başmühendisi olarak görev 

yaptı. 2003 yılında emekliye ayrıldı. Halen özel bir yapı denetim firmasında uy-
gulama mühendisi olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve dört ço-
cuk babasıdır.

Aydınel Altıntaş 

1947 yılında İzmir-Ödemiş’te doğdu. 1972 yılında Orta-
doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Beto-
narme ve içme suyu projeleri yaptı. 1980’lerin başından 
itibaren müteahhitliğe başladı. 

Ahmet Altıyaprak 

1944 yılında Giresun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Giresun Seka 
Aksu Müessese Müdürlüğü İnşaat Bakım ve Ağaç İşleri 
Şefi olarak görev yaptı. Balıkesir Seka Müessese Müdür-
lüğü kâğıt fabrikası inşaatında kontrol mühendisi olarak 
çalıştı. Giresun Fiskobirlik Genel Müdürlüğü’nde inşaat 
kontrol mühendisi ve inşaat müdürü olarak görev yaptı. 
Emekliye ayrıldıktan sonra, inşaat şirketi kurup inşaat 
müteahhitliği ve serbest projecilik işleri yaparak mesleki 

çalışmalarını sürdürdü. Halen inşaat şantiye şefliği yaparak mesleki çalışmala-
rına devam etmektedir. 
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M. Haluk Arpat 

1946 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında İDMMA Işık 
Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl ar-
kadaşları ile kurduğu proje bürosunda mesleki çalışma-
larına başladı. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra İstanbul Kadıköy’de yap-sat müteahhitliği 
yaptı. Daha sonra çeşitli firmalarda şantiye şefi ve yapı 
kooperatiflerinde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
2012 yılında emekli olana kadar bir eğitim kurumunda 
danışman ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. Halen da-
nışmanlık ve bilirkişilik yapmaktadır.

İsmail Hakkı Arpacıoğlu 

1946 yılında Amasya’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan inşaat 
mühendisi olarak mezun oldu. Askerlikten sonra Ankara 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda göreve başladı. Aynı 
kurumda çeşitli teknik ve yönetici kadrolarda çalıştı. 
1998 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mustafa Arkun 

1944 yılında İzmir/Buca’da doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kendi bürosun-
da çalıştı; SSK İl Kamulaştırma Komisyonu bünyesinde 
bilirkişilik yaptı. 1981-1983 yılları arasında altyapı pro-
jeleri ve uygulamaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede, İs-
tanbul Kilyos’da atıksu arıtma tesisi, Deniz Harp Okulu 
Tuzla Kampüsü’nde altyapı ve spor tesisleri, Burdur’da 
içme suyu ve atıksu şebeke projelerini tamamladı. 1987 
yılından sonra serbest projecilik ve taahhüt işleriyle uğ-
raştı. Bu dönemde altyapı, spor tesisleri, hastane inşaatı, 

toplu konut, sanayi sitesi inşa etti. Ayrıca üç yıl yurtdışında çalıştı. Halen bir yapı 
denetim firmasında çalışmaktadır. 1976 yılında İMO İzmir Şube Başkanı oldu. İlk 
yapı denetim uygulaması çalışmalarında aktif görev aldı. 
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Cemal Arslanağız 

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1976 yılları ara-
sında TCK Antalya 13. Bölge Müdürlüğü’nde köprüler 
şantiye şefi olarak görev yaptı. 1976 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. Raylı Sistemler Müdürlüğü’nde, 
Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde Türkiye’nin ilk raylı 
sistemi olan LRTS Hafif Raylı Sistemi de dâhil olmak üze-
re İstanbul’da yapılan birçok ihaleli işlerde kontrol amiri 

olarak görev aldı. 2000 yılında emekliye ayrıldıktan sonra yurtiçi ve yurtdışı iş-
lerde şantiye şefi olarak mesleğini icra etti. Halen mesleki çalışmalarını bu yönde 
sürdürmektedir. 

Güner Arsay 

1946 yılında Eskişehir’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1966-1973 
yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi’nde onarım ve 
güçlendirme işlerinde teknik eleman olarak görev yap-
tı. 1973 yılından itibaren iki inşaat firmasının kurucusu 
olarak proje taahhüt işleri yaptı. Ayrıca bazı özel inşaat-
larda proje müdürü olarak da görev aldı. 2007 yılından 
bu yana yapı denetçisi olarak mesleki faaliyetlerini sür-
dürmektedir. 

Mahmut Arsava 

1946 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında Almanya 
Münih Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden me-
zun olduktan sonra iki yıl yurtdışında kaldı. Türkiye’ye 
döndükten sonra Yıldız İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Çelik ve Ahşap Yapılar Bölümü’nde 
asistan olarak görev yaptı. Daha sonra özel proje ve in-
şaat firmalarında üst düzey yönetici olarak hizmet verdi. 
1990 yılında kendi mühendislik ve proje firmasını kurdu. 
Yurtiçi ve yurtdışında önemli projelerde yer aldı. Halen 
kendi şirketinde çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 
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Ahmet Atalay 

1945 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1971 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Za-
fer Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun 
oldu. 1971-1972 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı 
Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi ola-
rak görev yapmaya başladı. 1972-1979 yılları arasında 
Almanya-Stuttgart’ta inşaat mühendisi-statiker, 1979-
1985 yılları arasında Antalya, Isparta, Burdur illerinde, 
1985-1993 yılları arasında ise İzmir-Çeşme’de müteahhit 
ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1993 -2002 yılları ara-

sında Almanya’da taşeron bir firmanın teknik sorumlusu ve ortağı olarak çalıştı. 
Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bina inşaatı yaptı. 2002 yılın-
da Türkiye’ye dönerek emekliye ayrıldı. 

Ahmet Aşık 

1948 yılında Çorum’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1972’den itibaren iki yıl İPRAŞ’ta ve bir yıl da 
PETKİM’de görev yaptı. 1975 yılında Çorum’da taahhüt 
işleri yapmaya başladı. 1984 yılında bir pazarlama fir-
ması ile birlikte mesleki faaliyetlerini sürdürmeye devam 
etti. 1996 yılında emekliye ayrıldı. Halen aynı şirkette ça-
lışmalarına devam etmektedir. 

Solmaz Aslıbay 

1944 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara İkti-
sadi Ticari İlimler Akademisi Yükseliş Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1967-1975 yılları ara-
sında Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1975-1990 yılları 
arasında müteahhitlik ve müşavir mühendislik çalışma-
larında bulundu. 1990-1991 yılları arasında Ankara’da 
bulunan özel bir firmada şantiye şefi olarak çalıştı. 
1991-1998 yılları arasında ise yine Ankara’da bulunan 
özel bir firmada teknik müdür olarak görev yaptı. 1999-

2001 yılları arsında sırasıyla Ar-Ge müdürü, kontrol şefi ve kontrol müdürü ola-
rak çalıştı.
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Mustafa Atik 

1945 yılında Gaziantep-Kilis’te doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Çalışma hayatına Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde başladı. Aynı kurumda 
sırasıyla kontrol amiri, Esenboğa Hava Limanı İnşaat 
Müdürü, İnşaat Fen Heyeti Müdürü olarak görev yaptı 
ve ardından İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’na atan-
dı. 2003 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden 
emekliye ayrıldı. İki çocuk babasıdır.

Metin Ataselim 

1948 yılında Artvin-Arhavi’de doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1973 yılında Artvin Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nde kontrol şefi olarak meslek hayatına baş-
ladı. 2000 yılına kadar Bayındırlık ve iskân Müdürlük-
lerinde çeşitli illerde sırası ile kontrol şefi, yapım Şefi, 
Bayındırlık ve İskân Müdürü görevlerinde bulundu. 1984 
yılında Artvin Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı, 
1986 yılında Artvin Bayındırlık ve İskân Müdürü göre-
vine atandı. 1990 yılında Kırşehir Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğü’ne, 2000 yılında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü emrine atandı ve aynı 
yıl emekliye ayrıldı. 1995 Dinar depremi ile 1999 Marmara depreminde deprem 
bölgelerinde hasar tespiti ve koordinasyon görevlerinde bulundu. Emekliye ayrıl-
dıktan sonra kendi kurduğu yapı denetim firmasında yapı denetçisi olarak çalış-
tı. 2005 yılından sonra çeşitli inşaat firmalarında danışmanlık görevinde bulun-
du; gayrimenkul değerleme uzmanı oldu. Halen kamulaştırma alanında ve diğer 
teknik konularda bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hasan Ataol 

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1973-1984 yılları arasında Devlet Su İşleri’nde Av-
şar Barajı, Balçova Barajı Menemen Ovası sulama projesi 
gibi işlerde araştırma daire başkanı, kontrol mühendisi, 
teknik şef olarak görev yaptı. 1984-1987 yılları arasında 
Cezayir’de özel bir firmada toprak ve beton şefi, 1989-
1995 yılları arasında Alaşehir kentsel arıtma tesisinde 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1995-2002 yılları arasında özel 
bir firmanın konut inşaatlarında ve üniversite yemekha-

ne inşaatında şantiye şefi olarak yer aldı. 2002-2003 yılları arasında konut koo-
peratifi inşaatında proje müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılına kadar 
özel firmalarda proje müdürlüğü ve şantiye şefliği görevlerini sürdürdü. 2011 
yılında özel bir firmanın Akhisar atıksu arıtma inşaatında proje müdürü olarak 
görev yapmaya başladı. Halen bu görevde mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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D. Saniye Aydemir 

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1975 yılında ise 
aynı üniversitede Zemin Mekaniği Anabilim Dalı’nda 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1972-1976 yılları 
arasında İller Bankası’nda, 1977-1981 yılları arasında 
Devlet Su İşleri’nde planlama mühendisi olarak görev 
yaptı. 1981-1990 yılları arasında üç ayrı özel firmada 
genellikle çeşitli altyapı projelerinde planlama mühen-
disi olarak çalıştı. 1990-1994 yılları arasında GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi GAP Bölgesi altyapı projelerinde, 1994-

1998 yılları arasında ise Toplu Konut İdaresi’nin çeşitli konut projelerinde sıra-
sıyla; planlama ve kontrol mühendisi, proje ve kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 1998-2002 yılları arasında çeşitli firmalarda Proje Müdürlüğü görevlerin-
de bulunduktan sonra 2002 yılında bir zirai kalkınma projesinde kırsal kalkınma 
uzmanı olarak çalıştı. 2002-2007 yılları arasında çeşitli firmalarda proje müdürü 
ve proje müdür yardımcısı görevlerinde bulundu. 2007 yılında merkezi finans ve 
ihale biriminde değerlendirici ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi’nde yağ-
mursuyu uzmanı olarak çalıştı. 2007-2011 yılları arasında sırasıyla özel bir fir-
mada ve Dünya Bankası projesinde proje müdürlüğü ve Avrupa Birliği projesinde 
de dizayn mühendisi olarak çalıştı. 2011 yılında özel bir firmanın Azerbaycan’da-
ki şehir atık su ve içme suyu projelerinde atık su mühendisi olarak görev yaptı. 
2012 yılında özel bir firmada yerel proje müdürü olarak çalışmaya başladı. Halen 
bu görevini sürdürmektedir. 

Hayati Aydeğer 

1948 yılında Ankara-Beypazarı’nda doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. İs-
tanbul Boğaziçi Köprüsü çevre yolları ve viyadüklerinin 
yapımında şantiye şefi olarak çalıştı. Özel bir firmada 
on yıl boyunca inşaat müdürlüğü görevinde bulundu. 
Çanakkale’de kendi firmasını kurarak çeşitli inşaat işle-
rini tamamladı. 

Akın Atilla 

1949 yılında Mersin’de doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1971-1975 yılları 
arasında Mersin Belediyesi’nde çalıştı. 1975-1999 yılları 
arasında Mersin’de serbest mühendis olarak müteahhit-
lik, proje ve müşavirlik işleri ile uğraştı. 1999-2008 yılları 
arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışma-
nı olarak görev yaptı. 2011 yılından beri Mersin 17. Ak-
deniz Oyunları Koordinatörlüğü Ulaşım Direktörü olarak 
görev yapmaktadır. 1973-1977 yılları arasında İnşaat 
Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi, 1983-1996 yılları 

arasında İMO Mersin Şube Başkanı, 1985-1987 yılları arasında ise İMO Danışma 
Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 
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Orhan Aydın 

1949 yılında Kars-Göle’de doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11. Böl-
ge Müdürlüğü’nde (Muş-Bulanık-Liz) şantiye mühendisi 
olarak görev yapmaya başladı. 1975 yılında Karayolları 
14. Bölge Müdürlüğü Bursa Bölgesine (Bursa-Yalova yolu) 
şantiye mühendisi olarak atandı. 1976-1979 yılları ara-
sında Bursa-Orhaneli ve Keles yollarında şantiye şefi ola-
rak görev yaptıktan sonra İznik Şube Şefliği’ne atandı ve 
burada bir yıl kadar çalıştı. 1980-1982 yılları arasında 

Bursa’da tesisler mühendisi, 1982-1995 yılları arasında ise planlama başmühen-
disi olarak görev yaptı. 1995-1997 yılları arasında bölge müdür muavini ola-
rak çalıştıktan sonra yeniden planlama başmühendisliğine döndü. 2004 yılında 
Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nden emekliye ayrıldı. 2004-2006 yılla-
rı arasında serbest mühendis olarak çalıştı. 2006 yılında Bursa Nilüfer Belediye 
Başkanlığı’nda teknik danışman olarak görev aldı. Halen aynı kurum ve görevde 
mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nazım Aydın 

1946 yılında Erzurum-Şenkaya’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olmadan önce 
1966 yılında Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde 
işçi statüsünde çalıştı. Mezuniyetinin ardından aynı ku-
rumda memur statüsünde sırasıyla; şantiye şefi, proje 
mühendisi, proje ve kontrol başmühendisliği teknik üye 
ve müdür vekili olarak görev yaptı. 1996 yılında emekli-
ye ayrıldı. 1999-2002 yılları arasında özel bir firmanın 
İzmit-Kandıra karayolu yapımında etüt, aplikasyon ve 
metraj işlerinde çalıştı. 2003 yılında ise Kocaeli’nde bu-

lunan yapı malzemeler deneyi yapan laboratuar şirketlerinde denetçi mühendis 
olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevi sürdürmektedir. 

Mustafa Aydın 

1946 yılında Konya-Karapınar’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksek Okulu Mühendislik Bölümü’nden 
mezun oldu. Halen mühendislik faaliyetlerine devam et-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Zeynel Aygün 

1948 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1972 yılla-
rı arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma 
Dairesi’nde teknik hesapçı olarak görev yaptı. Mezuni-
yetinin ardından Süt Endüstrisi Kurumu’nda iki yıl bo-
yunca kontrollük görevinde bulundu. 1975-1979 yılları 
arasında Erzincan ve Kars-Ağrı Şeker Fabrikalarında 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1970-1990 yılları 
arasında Turhal Şeker Fabrikası’nda inşaat kontrol ami-

ri, 1990-1997 yılları arasında ise Yozgat Şeker Fabrikası’nda müdür yardımcısı 
olarak görev yaptı. 1997-2002 yılları arasında Ankara Makine Fabrikası Genel 
Müdürlüğü görevlendirmesiyle Yozgat Şeker Fabrikasında çalıştı. 2002-2007 yıl-
ları arasında genel müdürlük bünyesinde grup müdürlüğü görevlerinde bulun-
du. Görev yaptığı dönem boyunca ana fabrika binası ve yardımcı tesisler, lojman, 
idari ve sosyal tesislerde, saha, yol, kanalizasyon işlerinde, çiftlik tesislerinde, 
arıtma tesisi ünitelerine ait betonarme ve çelik konstrüksiyon gibi işlerde kont-
rollük yaptı. Ayrıca, keşif-ihale, zemin-klas tespiti, geçici ve kesin kabul, kesin 
hak edişlerde görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrıldı. 2010-2011 yılları arasın-
da İnşaat Mühendisleri Odası Kamulaştırma Bilirkişiliği kursunu tamamladı ve 
bilirkişi unvanı kazandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Nihat Aydoğdu 

1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1972 yılında Fırat 
Üniversitesi’nden  mezun oldu. 1982’ye kadar Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu ve en 
son 8. Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1982-
1996 yılları arasında kendi firmasında çalıştı. 1996-2006 
yılları arasında iki ayrı firmada proje müdürü olarak 
bulundu. 2006-2008 yılları arasında yine özel firmanın 
yurtdışı işlerinde proje müdürlüğü yaptı. 2008 yılından 
beri de olarak İstanbul’da bir holding bünyesinde proje 
müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 

Yakup Aydınoğlu 

1948 yılında Van’da doğdu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Aynı yıl Van İller Bankası 13. Bölge Müdürlüğü’nde in-
şaat mühendisi olarak görev yapmaya başladı. Askerlik 
görevini tamamladıktan sonra Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nde (Van) 1976 yılına kadar 
çalıştı. 1976-1988 yılları arasında Van ve Antalya’da mü-
teahhitlik yaptı. Antalya’da kesin bedelli bir otel inşaa-
tında hak ediş ve kesin hesapçı olarak çalıştı. Şu anda 
herhangi bir mesleki faaliyeti bulunmamaktadır.



29

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

Ali Babaoğlu 

1949 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. 1972 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1974 yılları arasın-
da Trabzon Yol Su Elektrik İl Müdürlüğü’nde köy içme 
suları yapım mühendisliği ve içme suları şefliği görevle-
rinde bulundu. Askerlik görevinin ardından Trabzon Ka-
rayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı ve bu 
kurumdan 1978 yılında özel sektöre geçmesi nedeniyle 
ayrıldı. 1980 yılında Trabzon’da Devlet Su İşleri 22. Böl-

ge Müdürlüğü’nde çalışmaya başlayarak yeniden kamu hizmetine döndü, uzun 
yıllar şube müdürü olarak görev yaptı. Bölge müdür yardımcısı sıfatıyla tayin 
edildiği Artvin DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü’nden emekliye ayrıldı. 
Emekliliğinin ardından müşavirlik hizmeti vermeye başladı. Halen aynı görevde 
mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Durmuş Aytekin 

1945 yılında Isparta’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. 1963-1976 yılları arasında 
Muş, Sivas ve Ankara Bayındırlık Müdürlükleri’nde gö-
rev yaptı. Bayındırlık Bakanlığı’nda görev yaptığı 1967-
1976 yılları arasında DİSK Baysen-İş’te sendikacı olarak 
da çalıştı. 1976-1999 yılları arasında EİE İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nde sırasıyla; Elazığ, Bursa ve Ankara’da mü-
hendis, başmühendis ve şube müdürü olarak görev yaptı. 
1996 yılında emekliye ayrıldıktan sonra 2012 yılına ka-

dar özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ahmet Ayhan 

1947 yılında Sinop’ta doğdu. 1971 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. As-
kerlik görevini tamamladıktan sonra iki yıl bina inşaat-
larında şantiye şefi olarak ve bir süre de proje mühendisi 
olarak görev aldıktan sonra yirmi beş yıl boyunca serbest 
inşaat müteahhitliği yaptı. Sinop’ta pek çok konut ve otel 
inşaatı tamamladı. Sinop Belediyesi’nde on yıl süreyle be-
lediye meclis üyeliği ve imar komisyonu başkanlığı gö-
revini sürdürdü. Bir süre yeminli bilirkişi olarak çalıştı. 

Halen Sinop’ta bir yapı denetim şirketinde uygulama ve proje deneticisi olarak 
mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Sami Bakır 

1945 yılında Çorum’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamlayana 
kadar özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. 1976-2005 
yılları arasında Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Bu 
dönemde kurumun çeşitli illerdeki inşaat projelerinde 
kontrol mühendisi, geçici kabul işlemlerinde heyet baş-
kanı ve şube müdürü olarak çalıştı. 2010 yılına kadar 
özel sektörde çeşitli firmaların fabrika inşaatlarında 

proje yöneticisi olarak görev yaptı. 2010-2012 yıllarında yapı denetim firmala-
rında yapı denetçisi olarak hizmet verdi. Evlidir.

Şevket Bahçecioğlu 

1945 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mühendislik 
Yüksek Okulu’ndan inşaat mühendisi unvanıyla mezun 
oldu. 1972-1974 yılları arasında özel bir firmada Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi E Blok ve Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Kliniği inşaatlarında şantiye mühendisi ve 
fenni sorumlu olarak görev yaptı. Askerlik görevini ta-
mamladıktan sonra 1975-1978 yılları arasında Bayındır-
lık Bakanlığı 7. Bölgede ihale ve takip şefi ayrıca proje 
inşaat kontrollüğü yaptı. 1978 yılında serbest çalışmaya 

başladı ve yirmi üç yıl boyunca yapım üretim işlerinin yanı sıra özel ve resmi 
inşaatlarda yapı ve yapı denetim kontrollük hizmetlerinde bulundu. 1989 yılın-
da Kayseri-Melikgazi Belediye Başkanlığı’na seçildi ve beş yıl boyunca bu göre-
vi sürdürdü. Belediye Başkanlığı görevi boyunca Kartal-Belsin yolu başta olmak 
üzere büyük imar yollarını altyapısı ile tamamladı. 1989-1996 yılları arasında 
yapı kooperatifi başkanlığı yaptı ve kooperatifin toplu konut inşaatı projesinde 
proje denetimi ve yapılaşmada kontrollük hizmetlerinin yanısıra bütün hak ediş 
raporlarının düzenlenmesinde kontrol baş amiri olarak hizmet verip imza altına 
aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Mevlüt Bahar 

1947 yılında Elazığ’da doğdu. 1972 yılında Elazığ Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1975 yılları arasında İskenderun Demir Çelik Fab-
rikaları Müessese Müdürlüğü’nde ve özel firmalarda gö-
rev yaptı. 1976 yılında serbest mühendis olarak çalışma-
ya başladı. Halen kendi şirketinde şirket müdürü olarak 
görev yapmaktadır. Muhtelif tarihlerde İnşaat Mühen-
disleri Odası Elazığ Temsilciğinde temsilci yardımcılığı 
görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Abdürrahim Balık 

1947 yılında Siirt’te doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
1972-1973 yılları arasında çeşitli içme suyu projelerinde 
şantiye şefi olarak ve 1973-1974 yılları arasında ise Siirt 
Yol Su Elektrik İl Müdürlüğü’nde yol mühendisi olarak 
görev yaptı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1976 
yılında Siirt YSE İl Müdürlüğü’nde yol şefi olarak göreve 
başladı ve 1981 yılına kadar bu görevde bulundu. 1981-
1985 yılları arasında Diyarbakır YSE 12 Bölge Müdürlü-

ğü Bölge Müdür Muavini, 1987-1990 yılları arasında ise Mardin Köy Hizmetleri 
İl Müdürü olarak görev yaptı. 1990-2005 yılları arsında Eskişehir Köy Hizmetleri 
14. Bölge Müdürlüğü’nde sırasıyla inşaat mühendisi, proje uygulama müdürü, 
takip ve kesin hesap müdürü olarak görev yaptı. 2005-2010 yılları arasında Eski-
şehir İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat İşleri Dairesi’nde daire başkanı olarak görev 
yaptıktan sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 

Mustafa Balaban 

1950 yılında Kayseri-Yeşilhisar’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik 
Fakültesi’nden inşaat mühendisi ve 1973 yılında ise İTÜ 
İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. 1972-1973 yılları arasında Demir Yolları 
Hava Meydanları ve Limanlar Genel Müdürlüğü 2. Böl-
gede görev yaptı. 1973-1976 yılları arasında ise Kara-
yolları Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1976 yılında Kara-
yollarından kendi isteğiyle ayrılarak 1984 yılına kadar 
serbest mühendislik ve inşaat işleri alanında çeşitli proje 

müellifliği ve inşaat taahhüt yapım işleri ile uğraştı. 1984-1985 yılları arasında 
E.Ü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 
1986 yılında Devlet Su İşleri’ne naklen atandı ve 1998 yılına kadar bu görevde 
bulunarak aynı yıl DSİ Genel Müdürlüğünden emekliye ayrıldı. 1989 yılında An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1999 yılından beri Ankara Barosu’na 
kayıtlı serbest avukatlık yapmakta ve hukuk ile inşaat mühendisliğine giren ko-
nularda bilirkişilik görevlerini sürdürmektedir. Çevre kirliliği ile inşaat hukuku 
ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi konularında tamamlamış çalışmaları bulun-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Lütfü Balta 

1950 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğru. 1972 yılında 
Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Aynı yıl Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yol Su 
Elektrik Genel Müdürlüğü bünyesinde Van YSE 14. Bölge 
Müdürlüğü’nde etüt ve planlama mühendisi olarak göre-
ve başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1976 
yılında Enerji Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü bünyesin-
de kontrol mühendisi olarak bir yıl çalıştı. 1977 yılında 
serbest çalışmaya başlayarak 2004 yılına kadar statik 
proje ve inşaat taahhüt işleri ile uğraştı. 2004 yılında 

yapı denetim firmasında proje ve uygulama deneticisi olarak görev yapmaya baş-
ladı. Halen aynı görevi sürdürmektedir. 

Saim Baloğlu 

1947 yılında Sakarya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 
Sümerbank’ın yurdun çeşitli yerlerindeki inşaat şantiye-
lerinde kontrol mühendisi ve kontrol şefi görevlerinde 
bulundu. 1981 yılında TCDD Genel Müdürlüğü’ne naklen 
tayin oldu. Bu görevinden kısa bir süre sonra da Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak 
Daire Başkanı olarak atandı. 1998 yılında emekliye ay-
rıldı. 

İnönü Balıkçıoğlu 

1944 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Münih Tek-
nik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. Meslek hayatına Almanya’da özel bir şir-
kette başladı. Ağırlıklı olarak otomotiv, seramik, demir-
çelik sektöründeki yatırımların mühendislik ve müşa-
virlik projelerinde hizmet verdi. Daha sonra Türkiye’de 
Etibank, TKİ, KBİ, TEK, TDÇİ, Ereğli Demir-Çelik, Petlas, 
Çinlur, Fiskobirlik, DMO, MKEK, Petkim, TPAO vb. ku-
rumların sınai yatırımlarının etüt, fizibilite, yer seçimi, 
tasarım, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yürüt-

tü; proje mühendisliği, proje müdürlüğü, şirket üst düzey yöneticiliği, şirket ge-
nel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığına kadar her kademede görev aldı. 
Halen 1994 yılından beri ortağı olduğu firmada çeşitli tesis projeleri ile birlikte 
ağırlıklı olarak raylı sistem yatırımlarının (demiryolları, metrolar, hafif raylı sis-
temler ve hızlı tren projeleri) etüt, tasarım, mühendislik ve müşavirlik hizmetle-
rini vermeye devam etmektedir.
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S. Tansun Baştuğ 

1947 yılında Yalvaç’ta doğdu. 1972 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. DSİ İstanbul, Adana Bölge Müdürlüklerinde 
ve İstanbul İller Bankası’nda çalıştı. 1998 yılında emekli 
oldu. Evli ve bir çocuk annesidir.

Necmettin Başkır 

1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. Çeşitli kurumlarda mesleki çalışmalarını sür-
dürdükten sonra emekli oldu.

Alaettin Başaran 

1949 yılında Tokat-Turhal’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
15 yıl çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefi ve mühen-
disi olarak görev yaptı. Son 25 yıldır sahibi olduğu şirket 
bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında çelik konstrüksiyon sa-
nayi tesisleri inşaatı, imalat ve montaj işleri ile uğraştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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İbrahim Doğan Bayburt 

1938 yılında Malatya-Darende’de doğdu. 1972 yılında 
Devlet Su İşleri’nde çalışırken Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında Köy İşleri Bakan-
lığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü’nde görev 
yaptı. 1975-1997 yılları arasında TCDD Genel Müdür-
lüğü İnşaat Dairesi’nde çalıştı. TCDD İnşaat Dairesi’nde 
Başkan Yardımcısı görevindeyken emekliye ayrıldı. Bir 
süre özel sektörde çalıştı. İki çocuk babasıdır. 

İsmail Batmacı 

1947 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1972 yılında Yıl-
dız Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Mimarlık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973 yılında proje bürosu 
açtı. 1980 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Sapanca 
Kırkpınar Belediyesi’ne sözleşmeli Fen İmar Müdürü ola-
rak atandı. Çeşitli Kooperatif inşaatlarında şantiye şefi 
ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1996 yılında 
kendi adına yap-sat inşaatları ile uğraştı. 1998 yılında 
emekliye ayrıldı. 1999 depremlerinden sonra proje ve in-

şaat işlerini bırakarak bir müddet yapı denetim firmalarında yapı denetçisi ola-
rak ve daha sonra da proje ve uygulama denetçisi olarak çalışmalarına devam 
etti. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Erzin Batı 

1948 yılında Kütahya’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1974 yılları arasında Bursa Yol Su Elektrik 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde görev yaptı. Askerlik görevini tamamla-
dıktan sonra 1975-1990 yılları arasında Devlet Su İşleri 
Bölge Müdürlüğü’nde etüt plan başmühendisi olarak gö-
rev yaptı. 1990-2012 yılları arasında kendi şirketi bünye-
sinde mesleki çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılında özel 
bir yapı denetim firmasında çalışmaya başladı. Halen 
aynı firmada mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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Ahmet Bayrak 

1946 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1970 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Köprü Ser-
vis Şefliği’nde kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 
1975 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Di-
yarbakır İl Bayındırlık Müdürlüğü’ne atandı. 1984 yılına 
kadar devam ettiği Bayındırlık Müdürlüğü görevinden, 
kendi şirketini kurarak ayrıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Mithat Baykal 

1951 yılında Eskişehir’de doğdu. 1972 yılında Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. 
Aynı bölümde inşaat planlaması alanında yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel 
Müdürlüğü ve Bursa Üniversitesi’nde çalıştı. Bir müd-
det serbest mühendis olarak görev yaptı. Ayrıca İstanbul 
Teknik Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı olarak gö-
rev aldı. Daha sonra müşavir firmalarda proje müdürü 
olarak, çok amaçlı yüksek katlı yapılarda denetim ve yö-
netim görevlerinde bulunarak mesleki çalışmalarını sür-

dürdü. Yapımcı bir firmanın yurtdışı projelerinde proje müdürü olarak çalıştı. 
Halen danışmanlık ve proje denetimi konularında çalışmalarına devam etmekte-
dir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Ateş Baykal 

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. 1976 özel bir şirket kurdu ve sayısız taahhüt 
işine imza attı. Halen kendi şirketi bünyesinde çalışma-
larına devam etmektedir. 



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

36

Bayram Bayram 

1950 yılında Çankırı’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Fabrika, havaalanı, yol, toplu konut inşaatları ve 
altyapı işlerinde şantiye mühendisliği, şantiye şefliği ve 
proje müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen bir firma-
nın danışmanlığını yürütmektedir.

Ali Bayraktar 

1947 yılında Samsun-Bafra’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1970-1977 yılları 
arasında Samsun Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü’nde pro-
je ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

Hasan Bayrak 

1943 yılında Kayseri-Sarız’da doğdu. 1973 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Kısa bir dö-
nem kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştı. 1975 yılın-
dan sonra serbest çalışmaya başladı. 
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Ardavazt Bedikyan 

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-1975 yılları 
arasında serbest çalıştı. 1975-1980 yılları arasında çeşit-
li fabrika, bina inşaatlarında ve ayrıca villa inşaatında 
şantiye şefi olarak görev yaptı. 1980-1982 yılları arasın-
da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği ilave inşaa-
tı, Radyoloji Kliniği ilave inşaatı ve Çapa Tıp Fakültesi 
Dâhiliye Kliniği ilave inşaatında şantiye şefi olarak görev 
yaptı. 1982 yılında Metal-İş’te çalışmaya başladı ve ka-

nopi inşaatı, çelik konstrüksiyon, işleri ile uğraşmanın yanı sıra giydirme cephe-
ler kontrol şefi olarak çalıştı. 1993 yılında özel bir firmada görev aldı. 1994-2003 
yılları arasında ise bir alüminyum doğrama ve giydirme cephe sistemleri fabrika-
sında montaj şefi olarak mesleğini sürdürdü. 

Kenan Baytaş 

1943 yılında Manisa-Turgutlu’da doğdu. Devlet Su İşleri 
bursuyla gittiği İtalya Padova Üniversitesi İnşaat Fakül-
tesi Su Yapıları Bölümü’nden 1971 yılında inşaat yük-
sek mühendisi olarak mezun oldu. DSİ’nin değişik bölge 
müdürlüklerinde planlama mühendisi, planlama baş-
mühendisi ve şube müdürü olarak görev yaptı ve birçok 
sulama, enerji, içme-kullanma suyu temini ve taşkın pro-
jesinde çalıştı. 2001 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt 
Plan Dairesi Başkan Yardımcısı oldu. Emeklidir. 

Hüseyin Bayram 

1946 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Yıldız Teknik Okulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra bir süre Zonguldak ve ilçe-
lerinde proje mühendisi olarak çalıştı. 1974 yılında kendi 
firmasını kurarak inşaat sektörüne girdi. Zonguldak’ta 
konut, Adapazarı’nda konut ve iş hanı inşaatları yaptı. 
1981 yılından sonra iş hayatına İstanbul’da devam etti; 
villa, yol ve köprü inşaatlarında proje müdürü olarak gö-
rev yaptı. 2002 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve dört çocuk 
babasıdır. 
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Esat Beylerce 

1948 yılında Uşak’ta doğdu. 1972 yılında Ankara Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan inşaat mühen-
disi olarak mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan 
sonra beş yıl boyunca Uşak Belediyesi’nde mühendis ve 
fen işleri müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra serbest 
çalışmaya başladı. Bu dönemde Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu ve Uşak Or-
ganize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nde görev aldı. 
1979 yılından beri Uşak’ta serbest inşaat mühendisi ola-
rak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Asım Beşikci 

1948 yılında Rize’de doğdu. 1972 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında Çay Kurumu Ge-
nel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1977 yılında kendi iste-
ğiyle görevinden ayrılarak proje ve inşaat taahhüt işleri 
yapmaya başladı. Çeşitli illerde birçok taahhüt işini ta-
mamladı. Halen müteahhitlik ve müşavirlik işlerine de-
vam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Osman Berberoğlu 

1949 yılında Antalya’da doğdu. 1972 yılında Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden inşaat mü-
hendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Antalya Belediyesi 
İmar Müdürlüğü’nde göreve başladı ve kısa bir süre son-
ra imar müdürü oldu. 1976 yılında İnşaat Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Başkanı seçilerek 1980 yılına kadar 
bu görevi sürdürdü. 1976 yılında kurduğu firmada özel 
veya kamuya ait işlerde mühendislik hizmeti verdi. 1981 
yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
üyeliği, 1983 yılında ise yönetim kurulu başkanlığı yap-

tı. 1989 yılında ise TOBB Yönetim Kuruluna seçildi. 1995 yılında bu görevlerden 
istifa ederek genel seçimlere katıldı ve Antalya Milletvekili oldu. Antalya Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nin kurulması çalışmalarına yoğun emek verdi ve Antalya’da 
yatırımların arttırılması için uğraştı. Halen Antalya Serbest Bölge’de bir şirketin 
yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmakta ve 2010 yılında kendi 
kurduğu inşaat şirketinde inşaat işlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.
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İlhan Bilgiç 

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden 
mezun oldu. Çalışma hayatına özel sektörde başladı. Yur-
tiçi ve ağırlıklı olarak yurtdışında alt ve üst yapı, elektrik 
santrali ve doğalgaz hattı projelerinde görev yaptı. Ha-
len özel sektörde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Cenap Bilaloğlu 

1949 yılında Malatya-Doğanşehir’de doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Bayındırlık Ba-
kanlığı Erzurum Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 1975-1987 yılları 
arasında Kars ve Sarıkamış’ta şantiye şefliği ve taah-
hüt işleri, 1987-1998 yılları arasında yapsat işleri ve 
müteahhitlik hizmetlerinde bulundu. 1998-2005 yılları 
arasında yurtdışı fabrika imalatlarında çalıştı ve genel 
müdür olarak görev yaptı. 2006 yılından beri de yapı de-
netim faaliyetlerini sürdürmektedir. Evlidir. 

Recep Beytekin 

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1973-1976 yılları arasında Zonguldak Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak görev 
yaptı. 1976 yılında itibaren serbest mühendisliğe başla-
dı ve inşaat taahhüt işleri ile uğraştı. 1989-1994 yılları 
arasında Zonguldak Belediyesi’nde başkan vekili olarak 
görevini sürdürdü. Halen mühendis ve müteahhit olarak 
mesleki faaliyetine devam etmektedir. 
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Mehmet Birsen 

1950 yılında Elazığ-Palu’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. On ay boyunca 
Adana’da bir yap-sat firmasında şantiye şefi olarak gö-
rev yaptıktan sonra lisansüstü eğitme başlayarak 1976 
yılında inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 
1976 yılından başlayarak çeşitli kamu kurum ve kuruluş-
larına müteahhitlik hizmeti verdi. Halen taahhüt işleri-
ne devam etmektedir. 

Mehmet Ali Bilgin 

1947 yılında Çankırı’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
1972-1980 yılları arasında Çankırı Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
1980-1983 yılları arasında Ankara Toprak Mahsulleri 
Genel Müdürlüğü’nde uzman mühendis olarak çalıştı. 
1983-2002 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü 52. Şube Müdürlüğü’nde başmühendis olarak görev 
yaptı ve aynı yıl emekliye ayrıldı. 

İbrahim Bilgin 

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan İnşa-
at Fakültesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Kırk yıldır inşaat mühendisliği mesleğini icra etmektedir. 
Halen mesleki faaliyetlerini İstanbul Büyükçekmece’de 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hüseyin Boyacı 

1945 yılında Giresun-Yeşilyurt’ta doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1975 yılları 
arasında Devlet Su İşleri Araştırma Daire Başkanlığı’nda 
görev yaptı. 1975 yılında askerlik görevini tamamladık-
tan sonra taahhüt işleri yapmaya başladı. 2005 yılında 
emekliye ayrıldı. Halen bir inşaat firmasında proje mü-
dürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk baba-
sıdır. 

İsmail Botgül 

1948 yılında Mersin’de doğdu. 1972 yılında Ankara Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan inşaat mühen-
disi olarak mezun oldu. 1973-1980 yılları arasında ser-
best proje ve resmi taahhüt işleri yaptı. 1981-1984 yılları 
arasında Mersin/Gülnar’da Belediye Başkanlığı görevin-
de bulundu. 1985 yılında Mersin/Mezitli Belediyesi Fen 
İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında emekliye 
ayrıldı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini icra 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Bizden 

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı Üniversite’de Yapı Malzemesi dalın-
da asistan olarak meslek yaşamına başladı. Asistanlı-
ğı sırasında yüksek lisansını tamamladı ve Kara Harp 
Okulu’nda Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi dersle-
ri verdi. 1977 yılında özel sektörde çalışmaya başladı. 
Ankara’da bir hazır beton fabrikasında inşaat grup ami-
ri olarak, yabancı lisansla beton katkı maddeleri/yapı 
kimyasalları üreten başka bir firmada ise teknik müdür 

olarak çalıştı. 1981-1985 yılları arasında Libya’da, 1985-1989 yılları arasında ise 
Medine’de mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 1989-2011 yılları arasında “ İzmir 
Çevre Yolu-Aydın Otoyolu” projesinde şantiyeler müdürü ve proje genel müdür 
yardımcısı olarak görev yaptı. Halen kendi bürosunda danışmanlık çalışmalarına 
devam etmektedir. Mesleki konularda ulusal ve uluslararası kongrelerde sunul-
muş çeşitli tebliğleri ve dergilerde yayınlanmış yazı ve çevirileriyle birlikte toplam 
31 yayını mevcuttur. Sanatçı İnşaat Mühendisleri Grubunun “Şantiye Öyküleri” 
ve “Mühendisçe Sanat” adlı ortak kitaplarına da katkı sundu ve 2008 yılında 
“Yollar Mühendisler ve Edebiyatımız” adlı kitabı İMO İzmir Şubesi tarafından 
yayınlandı. Sanatçı İnşaat Mühendisleri Grubu içinde fikri ve edebi çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
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Mehmet Yılmaz Bozkurt 

1943 yılında Uşak’ta doğdu. 1972 yılında Yıldız Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra özel ve 
resmi kurumlarda mesleki çalışmalarını sürdürdü. 1997 
yılında emekli oldu.

Erol Bozkurt 

1940 yılında Köstence’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından 1973 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İda-
resi Su ve Kanalizasyon Şebekeler Daire Başkanlığı’nda 
kontrol mühendisi olarak göreve atandı. Daha sonra 
aynı kurumda bölge kontrol amiri, şube müdür yardım-
cısı ve şube müdürü kadrolarında görevini sürdürdü. 
1995 yılında İSKİ Su ve Kanalizasyon Şebekeler Daire 
Başkanlığı’nda daire başkanı kadrosuna atandı ve 2000 

yılında aynı kadrodan kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 2001 yılında bir yapı de-
netim kuruluşunda proje ve uygulama denetçisi olarak görev yamaya başladı. 
Halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ünal Bozkaya 

1941 yılında Denizli’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra altı yıl özel bir şirkette projeci ve 
şantiye şefi olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yapı işleri Planlama Dairesi’nde beş buçuk yıl görev yap-
tıktan sonra bir yıl da Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürü 
olarak görev yaptı. 1976 yılından bu yana Aydın-Söke’de 
serbest inşaat mühendisi olarak proje kontrollük işleri ile 
uğraşmaktadır. Ayrıca kamulaştırma ve diğer konularda 

bilirkişilik yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Söke Temsilciliği’nde 14 yıl 
boyunca Temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. İMO Aydın Şube’sinde 4. 
Dönem (2000-2002) ve 5. Dönem (2002-2004) Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 
İnşaat Mühendisleri Odası 38. ve 39. Dönemlerde Danışma Kurulu Üyesi olarak 
görev aldı. 
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Mehmet Yalçın Buharalı 

1945 yılında Gaziantep’te doğdu. 1972 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1972-1974 yılları ara-
sında Gaziantep Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü’nde kesin 
hesap ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra serbest mühendis olarak, 
proje işleri, bina ve fabrika inşaatları, proje müdürlüğü 
ve müteahhitlik yaptı. Halen proje ve yapı denetim uy-
gulama denetçiliği yapmaktadır. Evli ve dört çocuk ba-
basıdır.

Erdoğan Buharalı  

1949 yılında Bitlis’te doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Karayolları 5. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol şefi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bazı firmaların 
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü işlerinde şantiye şefi ola-
rak çalıştı. 1977 yılında kendi firmasını kurduktan sonra 
kamu ve özel inşaatların yapım işlerini yürüttü. 1997-
2005 yılları arasında sigorta firmalarına uzman mühen-
dis olarak hizmet verdi.

Mustafa Börekci 

1948 yılında Niğde’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Ankara YSE 5. Bölge Müdürlü-
ğü ve Etibank İnşaat Daire Başkanlığı’nda kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra çeşitli firmalarda şantiye şefliği yaptı. Türkiye Şe-
ker Fabrikaları bünyesinde kontrol mühendisi, kontrol 
amiri, müdür yardımcısı ve inşaat müdürü olarak çalıştı. 
2007 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Halim Büyükkaya 

1945 yılında Sakarya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Değişik il-
lerde serbest mühendis olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Ramazan Bütüner 

1949 yılında Muğla’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1974 yılları arasında özel sektörde çalıştı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra SEKA’da inşaat müdürü, 
İller Bankası’nda ise 3. Bölge Müdürü olarak çalıştı. 2004 
yılında emekli oldu. Halen alt yapı ve müteahhitlik işleri 
yapmaktadır.

İsmail Bursalıoğlu 

1947 yılında İzmir-Bergama’da doğdu. 1972 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. 1974-1975 yılları arasında özel bir proje firmasın-
da çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İzmir 
Aliağa Petro Kimya Tesisi Klor Alkali Fabrikasında inşaat 
şefliği yaptı. Yurt dışında çeşitli inşaat şirketlerinin en-
düstriyel yapılar ve konut inşaatlarında başmühendis, 
şef ve teknik müdür olarak çalıştı. Yurt içinde çeşitli şir-
ketlerin otoyol, sanayi yapılar, altyapı, konut ve prefab-

rik inşaatlarında yönetici; havaalanı ve hafif raylı sistem inşaatlarında müşavir 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. Halen kamulaştırma bilirkişiliği, SPK- gayri-
menkul, konut değerlemesi ve yapı denetim uzmanı olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. 
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C. Göral Büyüközer  

1948 yılında Tavşanlı’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İETT 
Genel Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalıştı. 
1976-1979 yılları arasında Petrol Ofisi Genel Müdürlü-
ğü İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği 
görevinde bulundu. 1979-2011 yılları arasında çeşitli il-
lerde, özel şirketlerde inşaat müdürlüğü, şantiye şefliği, 
serbest mühendislik, serbest müteahhitlik, kısım şefliği, 

inşaat işleri birimi kontrol şefliği, kalite kontrol şefliği, proje müdürlüğü, denetçi 
mühendis, inşaat kontrol şefliği, proje müdürlüğü yaptı.

Mustafa Büyükköz 

1950 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. 
Mezun olduktan sonra kendi şirketini kurarak proje mü-
hendisliği yaptı. 1982 yılında konut üzerine yap-sat işle-
ri yaptı. İstanbul İnşaat Derneği Yönetimi’nde yer aldı. 
1990-1994 yılları arasında ise dernek başkanlığı yaptı. 
Halen proje denetçisi olarak görevini sürdürmektedir. İki 
çocuk babasıdır.

Ferhun Büyükkeçeci 

1949 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Çeşitli illerinde özel sektörde saha mühen-
disliği, proje, hakkediş, kontrollük, metraj ve kesin hesap 
yaptı. Halen özel bir firmada çalışmaktadır. Evlidir.
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İbrahim Büyüktortop 

1948 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Za-
fer Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra Konya Bayındırlık Müdürlüğü’nde göreve 
başladı. 1980-1987 yılları arasında serbest çalıştı, resmi 
taahhüt işleri yaptı. 1987 yılında tekrar Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı’nda göreve başladı. 2005 yılında emekli 
oldu.

Ali Galip Büyüktortop 

1942 yılında Isparta-Senirkent’te doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1966-1972 
yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı’nda; 1972-1973 
yıllarında Burdur Bayındırlık Müdürlüğü’nde inşaat mü-
hendisi; 1975-1977 yılları arasında Adıyaman Bayındır-
lık ve İskân Müdürü; 1977-1980 yılları arasında Sivas 
Bayındırlık İskân Müdürü; 1980-1983 yılları arasında 
Sivas Yapı İşleri 16. Bölge Müdürü; 1983-1985 yılları 

arasında Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı’nda 
teknik uzman; 1985-1988 yılları arasında Tokat Bayındırlık ve İskân Müdürü; 
1988-1992 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü; 1992-2001 
yılları arasında ise Başbakanlık Göçmen Konutları Koordinatörü olarak çalıştı. 
2001 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Büyükşahin 

1946 yılında Adıyaman-Pınarbaşı Köyü’nde doğdu. 1972 
yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1976 yılları arasında Adıyaman Ba-
yındırlık Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalış-
tı. Serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı. Halen bir 
yapı denetim firmasında mesleki çalışmalarını sürdür-
mektedir.
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Ahmet Cengiz 

1947 yılında Erzurum’da doğdu. 1972 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Muğla Bayındırlık 
Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra emekli 
oldu. Evlidir.

Hasan Basri Cebiroğlu 

1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Vatan Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Mesleki çalışmalarını serbest 
inşaat mühendisi olarak sürdürmektedir. Evli ve bir ço-
cuk babasıdır.

Mehmet Bahattin Cananoğlu 

1943 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972-1976 yılları arasında yurt dışında yol, 
köprü işlerinde çalıştı. 1976-2000 yılları arasında özel 
sektörde farklı firmalarda çeşitli kademede mühendis-
lik yaptı. 2000 yılında emekli oldu. Emekliliğinden son-
ra 2005 yılına kadar bir yapı denetim firmasında çalıştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nedim Cihan  

1946 yılında Artvin-Hopa’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Özel firmalarda şantiye şefi ve müteahhit olarak çalıştı. 
Kurucu ortağı olduğu şirkette 1990 yılına kadar inşaat 
yapım işleri, sulama inşaatı yapım işleri, baraj yapım 
işleri ve içme suyu baraj işlerinde teknik müdür olarak 
çalıştı. Daha sonraki yıllarda konut, inşaatı işlerinde 
mesleğini icra etti. 

İ. Erol Ceyhan 

1950 yılında Ankara’da doğdu. Elazığ Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1975 yılında Yıldız Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi’nde yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. Mezuniyetinden sonra TEK İnşaat Dairesi’nde baş 
mühendis olarak mesleğe başladı. Daha sonra kurumdan 
ayrılarak özel bir firmada yönetici olarak çalıştı. Halen 
kendi şirketinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası-
dır.

Ünal Cengiz 

1946 yılında Tekirdağ-Çorlu’da 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra Kâğıthane Belediyesi’nde 
mühendislik mesleğini icra etti. Edirne DSİ 11. Bölge 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisliği, şube müdürlüğü, 
bölge müdür yardımcılığı ve başmühendislik yaptı. Ça-
nakkale DSİ 252. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi 
olarak çalıştı. 2011 yılında emekli oldu.
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Metin Çaçtaş 

1944 yılında Samsun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra özel sektörde inşat mühendisli-
ği yaptı. 1973-2001 yılları arasında Erzincan, Kırşehir, 
Uşak, Elâzığ ve İzmir’in Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl 
Müdürlüklerinde inşaat mühendisi, il imar müdür vekili, 
kontrol mühendisi ve yapım şube müdürü olarak çalıştı. 
Halen bilirkişi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk ba-
basıdır.

Atalay Coşkuner 

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden yüksek inşaat mü-
hendisi olarak mezun oldu. Kamu kurumunda bir yıl ça-
lıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. Taahhüt 
işleri, şantiye şefliği ve kontrol mühendisliği yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Coşkun 

1949 yılında Erzincan-Kemaliye’de doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. YSE Köy Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’nde bölge müdürü ve mühendis olarak ça-
lıştı. Yurt dışında iki yıl inşaat mühendisliği yaptı. 2002 
yılında emekli oldu.
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Nejat Çağlar 

1947 yılında Eskişehir’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra şantiye şefliği yaptı. 1978-1982 yılları arasında Te-
kel Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanlığı’nda kont-
rol mühendisi olarak çalıştı. 1982-1993 yılları arasında 
müteahhitlik yaptı. 1995-1997 yılları arasında Ataşehir 
Hizmet A.Ş’de işletme ve bakım müdürü olarak çalıştı. 
1997 yılında müşavirlik şirketinde çeşitli projelerde mü-
dürlük ve koordinatörlük görevinde bulundu. 2009 yılın-

da emekli oldu. Halen denetim uzmanı olarak mesleğini sürdürmekte ve kentsel 
dönüşüm projelerinde görev almaktadır.

Coşkun Çağlar 

1942 yılında Giresun-Bulancak’ta doğdu. 1972 yılın-
da Yıldız Teknik Üniversitesi Işık İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Köy 
İşleri Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü’nde proje etüt ve 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. Askerlikten sonra özel 
sektörde kontrol mühendisliği yaptı. 1977-1979 yılları 
arasında serbest proje mühendisi olarak çalışmaya de-
vam etti. Bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanlığı 
ve teknik müdürlüğünü yaptı. Bu dönemde resmi taah-
hüt işleri gerçekleştirdi. 1989-2007 yılları arasında yap-

sat inşaat işleri ve proje mühendisliği yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında 
denetçi olarak çalışmakta, ayrıca bilirkişilik yapmaktadır.

Abdullah Çağlar 

1941 yılında Sinop-Boyabat’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1976 yılında Konya Toprak İskân Müdürlüğü’nden 
ayrılarak serbest çalışmaya başladı. 1989-1994 yılları 
arasında Boyabat Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra 
emekli oldu.
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Mehmet Emin Çakıcı 

1947 yılında Konya-Sarayönü’nde doğdu. 1972 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakülte-
si İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. KTÜ 
Su Yapıları alanında yüksek lisans eğitimini tamamla-
dı. 1972-1981 yılları arasında Konya Devlet Mühendis-
lik Mimarlık Akademisi’nde asistan, öğretim görevlisi ve 
inşaat bölüm başkanı olarak çalıştı. 1981-2004 yılları 
arasında DLH İnşaatı 4. Bölge Müdürlüğü’nde araştırma 
başmühendisliği, kontrol başmühendisliği, müdür yar-
dımcılığı, DLH 5. Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcı-

lığı ve müdür vekilliği yaptı. 2004 yılında emekli oldu. 2004-2012 yılları arasında 
Kocaeli’nde çeşitli kıyı yapılarında müşavirlik ve denetçilik görevlerinde bulundu. 

Atakaynağı Çakar  

1946 yılında Kars’ın Çıldır ilçesinde doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972-1974 yılları arasında proje bürosunda şan-
tiye şefi olarak çalıştı. 1974-1982 yılları arasında ortağı 
olduğu şirkette yurt içinde ve yurt dışında müteahhitlik 
ve şantiye şefliği görevinde bulundu. Bu dönemde İTÜ 
Ayazağa kampüsü ana teshin galerisi, İTÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi amfi binası inşaatı, askeri hara manej sahası, 
Nükleer Enerji Enstitüsü atom reaktörü inşaatı; 1982-

2008 yılları arasında ise yurt içinde ve yurt dışında proje müdürlüğü ve şantiye 
şefliği yaptı.

Ceyhan Çağlayan 

1949 yılında Yozgat-Boğazlıyan’da doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Za-
fer Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra 1976-1979 yılları ara-
sında Tokat İl İmar Müdürü olarak çalıştı. 1979-2001 
yılları arasında Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Etüt 
Plan Şube Müdürlüğü’nde gölet ve taşkın koruma etüt-
leri hazırladı. Halen bir yapı denetim şirketinde denetçi 
mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.
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Ramazan Çalış 

1948 yılında Muğla-Fethiye’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Yıldız Yüksek Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972 -1975 yılları arasın-
da SSK Aydın Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1975-1979 yılları arasında müteahhitlik, 
kontrollük, şantiye şefliği yaptı. 1979-1999 yılları ara-
sında Aydın İncirliova Belediye Fen İşleri Müdürü gö-
revinde bulundu. 1999 yılında emekli oldu. 2001-2007 
yılları arasında bir yapı denetim firmasında mesleki ça-
lışmalarına devam etti. 

Haydar Çakıroğlu 

1950 yılında Adana-Tufanbeyli’de doğdu. Adana İTİA 
MYO İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından Elazığ Yapı İşleri 10. Bölge ve Di-
yarbakır 15. Bölge Müdürlüklerinde başmühendis vekili 
olarak görev yaptı. 1975-1977 yılları arasında özel sek-
törde çalıştı. 1977 yılından sonra müteahhitlik yapmaya 
başladı. 1982-2001 yılları arasında kurduğu iki şirkette 
çalışma hayatını sürdürdü. Taahhüt sektöründe, ülkenin 
çeşitli illerinde lojman, okul, hastane, köprü, grup içme 
suyu gibi işler ve özel bina inşaatları yaptı. Halen fore 

kazık işlerini yürüterek mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Osman Çakır 

1947 yılında Giresun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zun olduktan sonra serbest proje bürosunda çalıştı. 1974 
yılında İstanbul’da Yapı İşleri 1. Bölge Müdürlüğü’nde 
çalıştı. İstanbul Bayındırlık Ve İskân Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi olarak görev aldıktan sonra 2004 yı-
lında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Onur Çamlıbel 

1949 yılında Elâzığ-Harput’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra Tekel Genel 
Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğü’nde statiker olarak göreve 
başladı. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi Sertifika Programı’na katıldı. 1974 yılında Samsun’da 
inşaat kontrol mühendisi olarak askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1975 yılında Tekel Genel Müdürlüğü Yatırım 
Uygulama Grubu’nda statik büro şefi olarak görev yaptı. 
1977 yılında kendi firmasını kurdu. 1980 yılında özel bir 

şirketin yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve teknik müdür kadrosunda çalıştı. 
1981 yılında ise özel bir şirkette müteahhitlik ve danışmanlık yaptı. 1982 yılında 
özel bir firmada yurtiçi ve yurt dışında birçok proje yürüttü. 1984 yılında özel bir 
şişe-cam fabrikasında büro şefi olarak görevini sürdürdü. 1989-2000 yılları ara-
sında aynı fabrikada proje müdür yardımcılığı ve inşaat müdürlüğü görevinde 
bulundu. Yurt içi ve yurtdışı yatırımların proje, metraj, keşiflerin hazırlanması, 
ihaleye çıkılması, ihale sonrası kontrol mühendisliği hizmetlerinin verilmesi işle-
ri kapsamında görevini sürdürdü. Halen aynı fabrikada genel müdür danışman-
lığı yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ayhan Çalt 

1941 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun olduk-
tan sonra TZDK Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli bölge 
müdürlüklerine ait inşaatlarda kontrol mühendisliği 
yaptı. 1975-1977 yılları arasında TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’nün çeşitli inşaatlarında kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1977-1978 yılları arasında özel bir firma-
da kontrol mühendisi olarak mesleğini icra etti. 1978-
1989 yılları arasında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde 

kontrol şefliği, kontrol mühendisliği, proje mühendisliği yaptı. 1990-1997 yılları 
arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak çalıştı. 2002-
2003 yılları arasında özel bir firmada proje müdürü olarak mesleki çalışmalarını 
yürüttü. 2003-2009 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde etüt proje 
mühendislik hizmetlerinde, yol projesi, zemin araştırma, tünel projeleri, köprü 
ve kavşak yapımında çalıştı. Ayrıca DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü’nde ulaşım 
uzmanı olarak görev yaptı. Halen özel bir firmada çalışmaktadır.
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Nurhan Çelik 

1933 yılında Bingöl-Kiğı’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1966 -1981 yılları 
arasında T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü İnşaat 
Daire Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak çalıştı; 
kurumdan emekli oldu. İki çocuk babasıdır.

Halil Çelik 

1945 yılında Nevşehir’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra kendi şirketini kurdu. 1978 
yılında SSK İnşaat Emlak Daire Başkanlığı’nda mühen-
dis olarak çalıştı. 1980 yılında Köy Hizmetleri 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde meslek hayatına devam etti. 1983 yılında 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisliği yaptı. 2008 yılında emekli oldu.

Mehmet Necati Çavdar 

1945 yılında Gaziantep’te doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan son-
ra havaalanı inşaat şantiyesinde meslek hayatına baş-
ladı. 1974-1976 yılları arasında Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı’nda çalıştı. 1976-1998 yılları arasında kamu 
ihalelerinde serbest müteahhitlik yaptı ve Gaziantep 
Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Halen bir yapı 
denetim firmasında uzman mühendis olarak görevini 
sürdürmektedir.
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Mahmut Çetin 

1946 yılında İzmir-Kemalpaşa’da doğdu. Lise eğitimin-
den sonra burs kazanarak Bayındırlık Bakanlığı adına 
inşaat mühendisliği eğitimi almak üzere Almanya’ya git-
ti. 1972 yılında Darmstadt Technische Hocchschule Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. Demiryolları, Limanlar 
ve Hava Meydanları İnşaatı İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol amiri olarak mecburi hizmetini ifa etti. İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı inşaatında bölge müdürü 
olarak çalıştı. Devlet hizmeti haricinde yurt içi ve yurt 

dışında proje müdürü olarak görev yaptı. Halen kendi şirketinde yol ve altyapı 
projesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Çetin 

1940 yılında Bilecik-Söğüt’te doğdu. 1957 yılında Eski-
şehir Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk Mobilyacı-
lık Bölümü’nden; 1959 yılında Ankara Gündüz İnşaat 
Tekniker Okulu’ndan; 1970’de Ankara Yüksek Tekniker 
Okulu’ndan mezun oldu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nü bitirdi. 1975 yılında Türkiye ve Ortado-
ğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlığı 
Bölümü’nü tamamladı. Öğretmen olarak askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra 1962 yılında Bayındırlık Ba-

kanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Çeşitli illerde kontrol 
mühendisi, başmühendis, denetleme kurulu üyesi, müdür ve bölge müdürü ola-
rak meslek hayatına devam etti. 1988 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra 
12 yıl inşaat firmalarında şantiye şefliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yalçın Çelik 

1950 yılında Burdur’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Öğre-
nimini Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı bursla 
sürdürdü. Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge, 2. Bölge 
ve 13. Bölge Müdürlüklerinde şantiye şefi, başmühendis, 
müdür ve bölge müdür yardımcısı olarak meslek yaşamı-
na devam etti. Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı Yüksek 
Fen Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2003 yılında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Musa Çetinkaya 

1950 yılında Burdur-Tefenni’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Hidroelektrik Santraller 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra DSİ 
18. Bölge Müdürlüğü’nde farklı projelerde çalıştı. Asker-
lik hizmetini tamamladıktan sonra kanalizasyon inşaatı 
şantiyesinde ve mühendislik müşavirlik şirketinde görev 
aldı. Birçok baraj, sulama ve içme suyu temini projelerin-
de bulundu. Halen mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Bahtiyar Çetinbaş 

1947 yılında İzmir-Foça’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden me-
zun oldu. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Üretim 
Yönetiminde yüksek lisans programını, 1979 yılında ise 
İşletme İktisadi Enstitüsü’nü tamamladı. Yerel yöne-
timlerde görev yaptı. 1981-1984 yılları arasında Silivri 
Değirmenköy’de Belediye Başkanlığı yaptı. 1986-1987 
yılları arasında Dünya Bankası tarafından finanse edi-
len Çukurova Kentsel Gelişme Projesi’nde uzman olarak 
çalıştı. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ile OECD 

programlarında görev aldı. Özel sektörde farklı kademelerde çalıştı. İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nın 1. ve 8. Beton Kongresi ile İMO İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenen 1. Yapı Denetim Sempozyumu’na bildiri sunarak katıldı. Halen İMO 
Yapı Denetim Komisyonu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Saffet Çetin 

1946 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1972 yılın-
da Yıldız Teknik Üniversitesi Işık İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra TSE 
Genel Müdürlüğü Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nde kont-
rol mühendisi ve bölge müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
Aydın’da yaklaşık 17 yıl kontrol mühendisliği ve şefliği 
yaptı. 1998 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra 
özel firmalarda kontrol mühendisi ve kontrol şefi olarak 
çalıştı. Evli ve beş çocuk babasıdır.
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Hasan Hüseyin Çığırkan 

1945 yılında İzmir-Yayakent’te doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi Yıl-
dız Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974 yı-
lına kadar İmar ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri 4. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra Çorlu’da mühendislik bürosu açarak mimari 
ve betonarme statik projeleri yaptı. 1984-1988 yılları 
arasında İstanbul’da çeşitli projelerde şantiye şefi olarak 
görev yaptı. 1995 yılına kadar Girne ve Afyon’da konut ve 
otel inşaatlarında çalıştı. Halen Bergama’da kendi büro-

sunda statik proje mühendisliği, müteahhitlik ve kontrollük yapmaktadır. Aynı 
zamanda 2006 yılından beri bir bankanın ekspertizliğini yapmaktadır. 

Ömer Çevik 

1945 yılında Denizli-Acıpayam’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşa-
at Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1980 yılları arasında 
serbest inşaat mühendisi olarak plan ve proje hazırladı. 
1982 yılında özel bir firmanın Suudi Arabistan’daki in-
şaatlarında şantiye şefi olarak görev yaptı. Daha sonra 
İstanbul’a dönerek çeşitli yapı kooperatiflerinde teknik 
sorumlu, kontrol mühendisi ve şantiye şefi olarak hizmet 
verdi. Bir yapı kooperatifinde teknik uygulama sorumlu-
su ve şantiye şefi görevlerini üstlendi. 

Feyyaz Çetintürk 

1950 yılında Çorum’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mühendis-
lik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan son-
ra Çorum Belediyesi’nde çalıştı. 1976 yılından itibaren 
taahhüt ve proje işlerinde görev aldı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Birol Çiçek 

1946 yılında Tokat-Kızılköy’de doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1970-1974 yılları arasında To-
kat YSE Müdürlüğü’nde etüt proje şefliği ve Sivas 15. Böl-
ge Müdürlüğü’nde köprü inşaatında şantiye şefi olarak 
çalıştı. Askerlik hizmetini Malatya YSE Müdürü olarak 
tamamladı. 1975 yılında serbest çalışmaya başlayarak 
köprü, okul, sulama kanalları gibi kamu işleri yüklenici-
liği ile özel bina inşaatları yaptı. Ayrıca Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü ve TOKİ Kontrol Amirliği görevinde bu-
lundu. Emeklidir. Dört çocuk babasıdır. 

Osman Çınarlı 

1948 yılında İzmir-Tire’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra kendi şirketinde 
2000 yılına kadar proje ve taahhüt işleriyle serbest inşa-
at mühendisliği yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında 
çalışmaktadır.

Ali Özgen Çıkal 

1943 yılında Aydın-Kuşadası’nda doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. İzmir’de sosyal konut, Büyük-
şehir Belediye binası ve sahil yolu inşaatlarında mesleki 
çalışmalarını sürdürdü. 
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Metin Çitak 

1946 yılında Artvin’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972- 2000 yılları 
arasında ülkenin çeşitli illerinde Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, hakkediş, kesin hesap 
başmühendisi ve müdür olarak çalıştı. 2000-2012 yılları 
arasında özel müşavirlik hizmetlerinde hakkediş, kesin 
hesap mühendisi ve baş mühendis olarak görev yaptı. 
Halen özel bir müşavirlik şirketinde kontrol şefi olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ekrem Çilingiroğlu 

1943 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1965 yılında 
İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü’nü bitirdi. 
Aynı yıl Hakkâri lisesinde öğretmenlik yaptı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1981 yılları 
arasında Bayındırlık Bakanlığı Samsun Yapı İşleri 8. Böl-
ge Müdürlüğü’nde proje mühendisi, kontrol mühendisi 
ve kontrol başmühendisi olarak görev yaptı. 1981-1982 
yılları arasında bir inşaat firmasının teknik müdürü ola-

rak çalıştı. 1982-1985 yılları arasında resmi taahhüt işleri, özel fabrika inşaat-
ları, proje, inşaat, danışmanlık ve kontrol amirliği gibi değişik işlerde görev aldı. 
Halen mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Necmettin Çiçek 

1950 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel 
bürosunda projecilik işlerini yürüttü. Yurt içi ve yurt dı-
şında şantiyelerde çalıştı. Halen bir yapı denetim firma-
sında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.
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Fehmi Çubukçu 

1949 yılında Adana-Kadirli’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972-1978 yılları arasında kendi şirketinde 
mesleğini sürdürdü. 1978 yılında İnşaat Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi’nin kuruluşunda kurucu başkan ola-
rak görev aldı. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği 
yaptı. Halen İMO Adana Şube Danışma Kurulu ve Çu-
bukçu Vakfı üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

S. Zeki Çorbacı 

1950 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi betonarme alanında yüksek lisansı-
nı tamamladıktan sonra inşaat yüksek mühendisi ola-
rak mezun oldu. 1973-1974 yılları arasında Erzurum’da 
mülga, Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde kontrollük 
kademelerinde çalıştı. 1974-1984 yılları arasında özel 
sektörde çeşitli illerde ve inşaatlarda şantiye şefliği yap-
tı. 1984 yılında kendi şirketinde projecilik, resmi ve özel 
inşaat taahhüt işleri yaptı. 2009 yılı itibariyle mesleğine 
ek olarak her tür tarımsal sulama ve içme suyu tesisleri 

malzeme satışı ve uygulaması konularında faaliyet göstermektedir. Evli ve üç ço-
cuk babasıdır.

Halis Çobanoğlu 

1945 yılında Bitlis-Ahlat’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. İstanbul Bele-
diyesi Köprüler Müdürü, Çevre Müdürü, Fen İşleri Mü-
dürü ve İmar Müdürü olarak çalıştı. 2002 yılında emekli 
oldu.
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Cevdet Dağlar 

1946 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Karayolları Genel Müdürlüğü birimlerinde şantiye 
şefi, kamulaştırma şefi, yapım şefi, teknik şef, yapım baş-
mühendisi, bölge müdür yardımcısı, bölge müdürü, baş-
müfettiş, yüksek fen kurulu üyesi, teftiş kurulu başkan 
yardımcısı ve teftiş kurulu başkanı olarak görev yaptı. 
2011 yılında emekli oldu. 2012 yılında teknik araştırma 
ve yapım laboratuarlarında müdür olarak çalıştı. Ayrıca 

yurt içi ve yurt dışında birçok teknik eğitim, kurs ve seminerlere katıldı.

Hasan Dağdelen 

1947 yılında Karaman-Ermenek’te doğdu. 1972 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Bayın-
dırlık Bakanlığı’nda kontrol ve proje mühendisi, Emlak 
Bankası Genel Müdürlüğü’nde teknik müfettiş, inşaat ve 
proje uzmanı olarak çalıştı. Halen çeşitli inşaat işlerinde 
şantiye şefi ve proje denetçisi olarak görevini sürdürmek-
tedir.

İsa Çuhadar 

1948 yılında İtalya’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1972-1973 yılları arasında Bursa İl İmar 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra Eskişehir DSİ 3. Bölge Planlama Şube 
Müdürlüğü’nde başmühendis olarak çalıştı. 2005 yılında 
emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasında denetçi 
olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır. 
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Hacı Faruk Demir 

1945 yılında Sivas’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezun olduktan kendi kurduğu büroda proje 
işleri yaptı. 1975 yılında DSİ 1. Bölge ve 25. Bölge müdür-
lüklerinde kontrol mühendisi ve proje mühendisi olarak 
çalıştı. 1999 yılında emekli oldu.

Beytullah Demir 

1946 yılında Bulgaristan Yenipazar’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Işık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1972 yılından bugüne serbest inşaat mühendisi 
olarak mesleğini ifa etmektedir. İki çocuk babasıdır.

Ahmet Demir 

1949 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Zafer Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Ankara Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak göreve 
başladı. 1975 yılına kadar Ankara Metrosu’nda çalış-
tı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı DLH Demiryolları, Etüt, Proje Daire 
Başkanlığı’nda proje mühendisi olarak çalıştı. 1975-1979 
mühendis, 1979-1980 köprüler teknik şefi, 1980-1987 tü-
neller fen heyeti müdürü, 1987-1994 uzman mühendis, 

1994-2000 etüt proje şube müdürü ve daire başkan vekili olarak birçok demiryol 
hattının fizibilite ve etüt proje çalışmalarında bulundu. 2000 yılında emekli oldu. 
2000-2008 yılları arasında zemin mekaniği laboratuvarını kurarak birçok kara-
yolu ve demiryolu hattının zemin etüt çalışmalarında bulundu. Halen bir inşaat 
firmasında şantiye şefi olarak görevini sürdürmektedir.
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Ruhi Demirbaş 

1946 yılında Konya-Akşehir’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Ka-
dıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli şantiyelerde ve İsken-
derun Demir Çelik Fabrikası’nda çalıştı. Teknik emni-
yet başmühendis olarak çalışırken emekli oldu. Bir süre 
tersanede görev yaptı. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 
Belgesi bulunmaktadır. Halen özel bir firmanın şanti-
yelerinden sorumlu iş güvenliği uzmanı olarak görevini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Demiralp 

1945 yılında Malatya-Arguvan’da doğdu. 1972 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Kamu kurumlarında ve özel 
sektörde çeşitli görevlerde bulundu. Emeklidir. Evli ve ili 
çocuk babasıdır.

Ramazan Demir 

1942 yılında Konya-Akşehir’de doğdu. 1965 yılında 
fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak çalıştı. 
1987-1988 yılları arasında pilot brövesi ve amatör deniz 
kaptanlığı belgesi aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 
emekli oldu.
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Ruman Demirel 

1947 yılında Bolu-Mengen’de doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduk-
tan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü’nde proje mü-
hendisi olarak göreve başladı; şube müdürlüğü yaptı. 
Almanya’da Karayolları Genel Müdürlüğü adına eğitim 
gördü. Otoyol projelerinde uzman mühendis olarak gö-
rev aldı. 1998 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 
emekli oldu. Halen özel bir şirkette teknik danışman ola-
rak görevini sürdürmektedir.

Ahmet Demirel 

1944 yılında Elazığ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zun olduktan sonra İller Bankası 12. Bölge Elâzığ Bölge 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi, başmühendis, bölge 
müdür yardımcısı, bölge müdürü, kanalizasyon daire 
başkanlığı görevlerinde bulundu. İller Bankası taşra ve 
merkez teşkilatında teknisyen ve yönetici olarak çeşit-
li yapı tesisleri, içme suyu, kanalizasyon, atık su arıt-
ma, derin deniz deşarjı, katı atık işlerinde çalıştı. İller 

Bankası’ndan emekli oldu. Aynı yıl kendi şirketini kurdu. Halen İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nde yol yapım, asfalt yol kazma ve asfalt serme işlerinde mesleğini 
sürdürmektedir.

Ömer Demirci 

1949 yılında Yozgat’ta doğdu. 1966-1972 yılları arasın-
da Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi subay olarak 
mezun oldu. 1972-1983 yılları arasında Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı NATO Enformasyon Daire Başkanlığı ve Mil-
li Savunma Bakanlığı bünyelerindeki inşaatlarda çeşitli 
rütbelerde görev yaptı. 1983 yılında silahlı kuvvetlerden 
ayrıldı. 1983-1998 yılları arasında serbest mühendislik, 
müteahhitlik ve bazı askeri inşaatlarda şantiye müdür-
lüğü yaptı. 1998 yılında kendi şirketini kurdu. Halen ken-

di inşaat firmasında serbest müteahhit olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Ali İhsan Dereli 

1945 yılında Muğla’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1973-1985 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı bün-
yesinde kontrol şefliği yaptı. 1985-1996 yılları arasında 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı İzmir Bayındırlık ve iskân 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. Bu çer-
çevede; cezaevi, il jandarma alay komutanlığı, hükümet 
konağı, endüstri meslek lisesi, kapalı spor salonları, sağ-
lık eğitim merkez binaları, hâkim ve savcı lojmanları, lise 
binaları, emniyet müdürlüğü hizmet binası, ilköğretim 

inşaatlarında görev aldı. Ayrıca güçlendirme, denetim, kamulaştırma gibi alan-
larda bilirkişilik yaptı. 1996 yılında emekli oldu. 

Süleyman Demirtaş 

1946 yılında Antalya-Kaş’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973-1970 yıl-
ları arasında DSİ Etüt Proje Planlama Müdürlüğü yaptı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra DSİ’de baraj ve 
sulama projelerinde kontrol mühendisi ve başmühendis 
olarak çalıştı. 1980-2003 yılları arasında Turizm Banka-
sı ve Kalkınma Holding gibi kurumlarda müdür ve genel 
müdür olarak görev yaptı. Bu dönem içerisinde, Güney 
Antalya ve Side Titreyengöl Projesi içme ve kullanma 
suyu, atık su arıtma tesisleri, Belek Sarıgerme’de içme 

suyu, kanalizasyon arıtma tesisleri, Edremit Arıtma Tesisi, Kapadokya Arıtma 
Tesisleri gibi işlerde koordinatörlük ve yöneticilik yaptı. Halen Antalya Organize 
Sanayi Bölge Müdürü görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Selahattin Demirhan 

1947 yılında Manisa’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan Manisa 
Belediyesi’nde çalıştı. 1995-2000 arası yıllarda plan, pro-
je çalışmalarında bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası 
Manisa Temsilciliği’nin kuruluş aşamasında görev aldı. 
İMO Manisa Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olarak yer 
aldı. 1991 yılında MAGİAD kurucu üyeliğinde bulundu. 
Manisa Pamuklu Mensucat A. Ş Yönetim Kurulu üyeliği 
yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında uygulama de-
netçisi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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M. Bahri Doğan 

1950 yılında Eskişehir-Mahmudiye’de doğdu. 1972 yı-
lında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İller 
Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 
Bir yıl yurt dışında çalıştıktan sonra yeniden İller Ban-
kası Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı’nda 
göreve başladı. İller Bankası Daire Başkan Yardımcısı, 
Bursa Bölge Müdürü, İller Bankası Konya Müdürü ola-
rak görev yaptı. 1998 yılında emekli oldu. Bir süre özel 
sektörde mühendislik müşavirlik alanında çalıştı. Evlidir.

Hüseyin Münip Dinçer 

1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden in-
şaat yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1968-2000 yıl-
ları arasında İstanbul-Küçükköy Belediyesi Fen ve İmar 
İşleri Müdürü, PTT Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürü, 
Telefon Başmüdür Yardımcısı, PTT Başmüdürü, Türk Te-
lekom A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yaptı. 2000 yılında emekli oldu. 

A. Çağlar Dikmen 

1946 yılında Zonguldak-Ereğli’de doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek li-
sans eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra TCK 17. Bölge 
Müdürlüğü’nde trafik mühendisi olarak göreve başla-
dı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektör 
bünyesinde çeşitli bina, villa, yüksek katlı yapı ve spor 
salonu inşaatlarında şantiye şefi, teknik müdür ve pro-
je müdürü olarak görevi yaptı. 1997 yılında yurtdışın-
da teknik müdür ve şirket temsilcisi olarak çalıştı. Halen 

yapı denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Osman Döğer 

1946 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi Yıldız 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Türkiye De-
mir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tevsiat 
Montaj Müdürlüğü’nün İskenderun Demir Çelik tesisi 
inşaatlarında meslek hayatına başladı. 1979 yılına ka-
dar bu kurumda şantiye şefi, başmühendis ve emanet 
komisyon başkanı olarak görev yaptı. 1979-1989 yılları 
arasında çeşitli illerde sosyal tesis, altyapı inşaatı, tünel 
kalıp inşaatı, fabrika revizyon işleri projelerinde görev 
yaptı. 1996 yılına kadar kurucusu olduğu firmada mes-

leki çalışmalarını sürdürdü. 1997-2007 yılları arasında İstanbul’da çeşitli proje-
lerde teknik müdür, hakediş yapılması ve kesin hesap işlerinde çalıştı. Halen bir 
yapı denetim firmasında kontrol mühendisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Hüseyin Dolu 

1947 yılında Elâzığ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. Ankara Jandarma İstihkâm Taburundan 
şantiye şefi olarak askerliğini bitirdi. 1975-1994 yılları 
arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl Müdürlükle-
rinde yüklenici olarak taahhüt işleri yaptı. Üç çocuk ba-
basıdır. 

Nihat Doğan 

1947 yılında Ankara-Polatlı’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadı-
köy Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürü ola-
rak görev yaptı. 1975-1992 yıllar arasında kendi kur-
duğu şirkette serbest çalıştı. 1992-1998 yılları arasında 
Polatlı Belediyesi İmar Müdürü olarak görev aldı. 1998 
yılında emekli oldu. Halen kendine ait şirketinde serbest 
mühendis ve proje işleri yaparak mesleğini sürdürmekte-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mehmet Ümit Düzyol 

1947 yılında İskenderun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra şantiye şefi olarak 
çalıştı. Daha sonra fabrika ve konut inşaatlarında, şan-
tiye mühendisi ve proje müellifi olarak görev yaptı. 

Mehmet Duran 

1946 yılında Balıkesir-Balya’da doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra çe-
şitli inşaat şirketlerinde çalıştı. 1977-2011 yılları arasın-
da Köy İşleri Bakanlığı Toprak İskân Genel Müdürlüğü, 
Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde baraj 
inşaatları, toplu konut projeleri, yapı denetim işlerinde 
görev aldı. Halen organize sanayi bölgelerinde fabrika 
binası inşaatı yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Hayri Dörter 

1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1970 yılında özel sektör-
de meslek hayatına başladı. Çeşitli taahhüt işleri gerçek-
leştirdi. Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak 
görevinde bulundu. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra kendi şirketinde proje ve müteahhitlik işleri yaptı. 
1989’da Karacabey Belediye Başkanı seçildi. Halen mü-
hendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde mesleğini sür-
dürmektedir.
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İbrahim Ekinci 

1948 yılında Antalya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1973 yılında kendi şirketini kurdu. Antalya’da ve 
çevre illerde bina proje işlerinde çalıştı. İnşaat Mühen-
disleri Odası İzmir Şubesi’ne bağlı olarak 7. ve 8. Dönem 
İMO Antalya Temsilciliği yaptı. 1988 yılında İMO Antalya 
Şubesi’nin kuruluşuna katkı sağladı. İMO Antalya Şube 
Başkanlığı, Şube sekreteri gibi görevlerde bulundu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Dr. S. Saim Efelerli 

1950 yılında Kütahya’da doğdu. 1972 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 
yüksek mühendis, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nde doktor mühendis unvanlarını aldı. Bir süre 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’nda görev yaptı. 
1973-2003 yılları arasında DSİ bünyesinde planlama 
müdürü, bölge müdürü, içme suyu ve kanalizasyon dai-
resi başkanı olarak çalıştı. Su yapılarının planlaması ve 
uygulamasında bulundu. 2003 yılında emekli oldu. DSİ 

çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Ege, Dokuz Eylül ve Osmangazi Üniversitelerin-
de öğretim üyesi olarak görev aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttü-
ğü kentsel gelişim projelerinde yönetici olarak çalıştı. EsTram Tramvay projesi, 
Porsuk projesi, içmesuyu kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projelerini yönetti. 
Yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda kongre sempozyum, çalıştay ve eğitime katıldı. 
Hidroloji ve su yapıları konusunda birçok yayını bulunmaktadır. Halen EsTram 
Yönetim Kurulu üyeliği yanında mühendislik ve müşavirlik kuruluşunun koordi-
natörlüğünü yürütmektedir.

Atilla Ece 

1950 yılında İzmir’de doğdu.1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Buca Mühendislik Mimarlık 
Yüksekokulunda asistanlık yaptı yüksek lisans eğitimini 
aynı üniversitede tamamladı. Almanya’da mesleki ça-
lışmalarını sürdürdü. Yurtiçinde ticaret yaptı. Halen bir 
yapı denetim şirketinde görevini sürdürmektedir.
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Özcan Emek 

1944 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra değişik illerde proje 
hazırladı; kontrollük yaptı. 1985 yılında özel bir inşaat 
firmasında mesleğini sürdürdü ve emekli oldu. Halen bir 
yapı denetim şirketinde proje ve uygulama denetçisi ola-
rak çalışmaktadır. 

Muharrem Ercihan Ekşi 

1946 yılında Malatya-Arapgir’de doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Sanayi, konut ve alt yapı işleri 
başta olmak üzere çok sayıda taahhüt ve yap-sat işleri 
gerçekleştirdi. Halen özel bir şirketler grubunun yönetim 
kurulu başkanlığını yapmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Kemal Ekinci 

1948 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden yüksek inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası Muş Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. Karayolları 12. ve 14. 
Bölge Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulundu. 1978-
1979 yılında Bursa YSE İl Müdürü, YSE Genel Müdürlü-
ğü Köy Yolları Daire Başkanlığı’na atandı. 1980 yılında 
kamu görevinden istifa ederek serbest çalışmaya başladı. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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İsa Emür 

1943 yılında Giresun-Keşap’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Giresun YSE 
Müdürlüğü’nde yol işlerinde kontrol mühendisliği, yol iş-
leri müdürlüğü, il müdür yardımcılığı ve müdür vekilliği 
görevinde bulundu. 1976 yılında Giresun Bayındırlık ve 
iskân Müdürlüğünde kontrol mühendisi, kontrol şefi ve 
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında emekli 
oldu. Özel şirket kooperatif kontrollüklerinde çalıştı ve 
kendi kurduğu kooperatif inşaatını tamamladı. Aynı za-

manda statik-betonarme hesapları, plan proje işleri yaptı. Halen bir yapı dene-
tim firmasında görevini sürdürmektedir.

İlhami Emir 

1944 yılında Elazığ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Bir süre serbest çalıştı; bu dönemde yurt içi ve dı-
şında konut, fabrika inşa etti. Halen bir yapı denetim 
şirketinde denetim mühendisi olarak görevini sürdür-
mektedir.

Fazlı Emen 

1949 yılında Giresun-Görele’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1969-1973 yılları arasında Karayolları 17. 
Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer aldı. 1973-1975 yılları 
arasında Gölcük Belediyesi’nde kontrol ve tatbikat mü-
hendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra kendi kurduğu firmada konut projelendirdi, inşa 
etti. Gölcük depreminden sonra proje müşaviri olarak 
görev yaptı. Halen kendi şirketinde mesleki faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Metin Yaşar Ercan 

1945 yılında Erzincan’da doğdu. 1972 yılında Ankara ik-
tisadi Ticari İdari İlimler Akademisi Zafer Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra İmar ve İskân Bakanlığı 
Erzincan İl İmar Müdürü olarak atandı. Bu görevinden 
sonra serbest müteahhit olarak çalıştı; bazı özel inşa-
atları gerçekleştirdi. 1997 yılında İzmit Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü’nden emekli oldu.

Asım Eraslan 

1945 yılında Burdur-Yeşilova’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 
İstanbul 1. Boğaziçi Köprü İnşaatında çalıştı. Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı’nda teknik uzman, mühendis ve ülke-
nin farklı illerinde Bayındırlık ve İskan Müdürü olarak 
görev yaptı. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapım Proje 
Daire Başkanlığı, Uygulama ve Koordinasyon Daire Baş-
kanlığı, Plan Proje Daire Başkanlığı ve Yüksek Fen Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında emekli oldu.

Ziya Engin 

1947 yılında Bursa’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Cağaloğlu Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra özel sektörde pro-
je mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1981-1988 
yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumu Afşin-Elbis-
tan Termik Santrali inşaatında başmühendis ve inşaat 
müdürü olarak görev yaptı. 1990-2004 yılları arasında 
ETKB Enerji Dairesi Başkanlığı’nda ve Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü’nde mühendis ve şube müdürü olarak görev 

aldı. 2004 yılında emekli oldu. Halen özel sektörde çalışmaktadır. 
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Mustafa Şefik Erdoğan 

1946 yılında Manisa-Demirci’de doğdu. 1972 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1976 yılında özel bir şirket-
te kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1977-2000 yılları 
arasında müteahhitlik yaptı. 2000-2008 yıllar arasında 
sahil düzenlemesi ile çeşitli kavşak ve kaldırım inşaat-
larında yer aldı. Hava Eğitim Okulu Konferans Salonu 
inşaatında kontrol mühendisi olarak görev aldı. 2008 yı-
lında emekli oldu.

Mustafa Erden 

1947 yılında Adana-Yumurtalık’ta doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Türki-
ye Demir Çelik İşletmeleri’nde bina ve alt yapı işlerinde 
kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 1981-2012 yıl-
ları arasında özel firmalarda şantiye şefliği, kati hesap 
ve proje müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen mesle-
ğini sürdürmektedir.

Mehmet Zekeriya Erdem  

1946 yılında Mersin’de doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada 
proje yöneticisi olarak çalıştı. 1973-1981 yılları arasında 
sırasıyla; çeşitli özel firmalarda inşaat yöneticiliği, proje 
yöneticiliği ve teknik yöneticilik görevlerinde bulundu. 
1981-85 yılında yurt dışında özel firmalarda proje yö-
neticiliği, danışmanlık hizmetleri için proje yöneticiliği 
ve inşaat yöneticiliği; 1985-1992 yılları arasında özel bir 
firmada bölge yöneticiliği ve proje kontrol bölümü yöne-

tici yardımcılığı; 1996-2000 yılları arasında iki ayrı özel şirkette sırasıyla genel 
müdür yardımcılığı, proje koordinatörlüğü; 2001-2004 yıllarında uluslararası 
firmalarında danışmanlık ve proje yöneticiliği, proje yöneticiliği; 2004-2009 yıl-
ları arasında Türkiye’de proje yöneticiliği, yurtdışı proje koordinatörlüğü ve iş 
geliştirme yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2009-2011 Türkiye’de özel firmada 
takım liderliği yapmaya başladı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Kazım Cenap Ergener 

1947 yılında Antalya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Meslek hayatına özel sektörde çalışarak 
başladı. İnşaat, imalat, konut alanlarında hizmet verdi. 

Hasan Ergen 

1946 yılında Antalya-Manavgat’ta doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra kendi firmasını kurarak taahhüt işleri 
yaptı. Halen görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Osman Sıtkı Eren 

1944 yılında Urfa’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra Diyarbakır YSE 12. Bölge-
de göreve başladı. Bölgeye bağlı Mardin, Şanlıurfa ve İs-
tanbul 1. Bölgeye bağlı Kırklareli’nde görev yaptı. 1980 
yılında serbest müteahhitlik-müşavirlik çalışmalarında 
bulundu. Halen bir yapı denetim firmasında mesleki faa-
liyetini sürdürmektedir. 
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Reşit Erol 

1946 yılında Ordu-Ünye’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra kendi firmasını kurarak serbest mü-
hendis ve müteahhit olarak görevini sürdürdü. Çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Halen kendi kur-
duğu firmada görevini sürdürmektedir.

Halil Erkul 

1945 yılında Aydın’da doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1975-2001 yılları arasında 
projeci ve statiker olarak çalıştı. 2001 yılından bugüne 
yapı denetim sektöründe mesleğini sürdürmektedir. Ha-
len ortağı olduğu şirkette proje ve yapı denetçiliği yap-
maktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Temsilciliği-
nin kurulmasına katkı sağladı. Bir dönem Aydın Belediye 
Başkan Vekilliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevle-
rinde bulundu. Halen Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 

Derneği Aydın Şubesi Başkanlığını yürütmektedir. İki çocuk babasıdır.

Necati Erkaleli 

1945 yılında Denizli-Tavas’ta doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mesleğini Köy 
İşleri Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, YSE 
Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol işleri 
mühendisliği, yol ve köprü şefliği, bölge planlama şefliği, 
teknik şef, yol ve etüt proje müdürlüğü gibi görevlerde 
bulundu. 2001 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.
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Ali Erol Ertan 

1945 yılında Mersin’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra staj yaptığı özel şirkette şantiye şefi ve 
işveren vekili olarak 1977 yılına kadar çalıştı. Bir süre 
müteahhitlik yaptı. Halen kendi şirketinde mesleğini sür-
dürmektedir.

M. Ömer Erşan 

1947 yılında Kastamonu’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
YSE Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında göreve başladı. 
1979-1980 yılları arasında İzmir il YSE Müdürü olarak 
görev yaptı. 1985-1990 yılları arasında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Etüt, Proje ve İhale İşleri Müdürü, Fen İşleri 
Daire Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İZBELKOM A.Ş Yönetim Kurulu 
üyeliğinde bulundu. 1990-1993 yılları arasında Karşıya-

ka Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Belediyeye ait İZBAŞ A.Ş ve 
KENT A.Ş Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1993 yılında emekliye ayrıldı. 1995-1999 
yılları arasında toplu konut faaliyetinde özel bir şirketin genel müdürlüğünü ve 
proje yöneticiliğini yaptı. 2005-2010 İş Bankası’nda eksper olarak çalıştı. Halen 
bilirkişilik yapmaktadır. 

Necati Erpek 

1933 yılında Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. DSİ ve Karayolları Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında pro-
je, şantiye şefi, alt yapı mühendisliği, kesin hesap mü-
hendisliği, müteahhitlik gibi işlerde çalıştı. 1982 yılında 
emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Nevzat Ertunga 

1948 yılında Tosya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Yıldız 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Karayolları Bölge Müdürlüklerinde kontrol mü-
hendisi, şantiye şefi yardımcısı, arazi mühendisi ve şanti-
ye şefi olarak görev yaptı. Özel bir şirkette saha çalışma-
larında bulundu. 1982 yılında kendi bürosunu kurarak 
proje, taahhüt hizmetleri ve arıtma tesisleri inşaatları 
yaptı. 2009 yılında emekli oldu.

Mustafa Mirbey Ertuğrul 

1948 yılında Bingöl’de doğdu. 1972 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Kadıköy Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Bingöl Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra aynı kurum-
da mühendis olarak çalıştı. 1977 yılında Bingöl’de YSE 
Müdürü olarak göreve getirildi. 1978 yılında mühendis-
mimar olarak serbest olarak çalışmaya başladı. 1979 yı-
lında ise tekrar Bingöl YSE Müdürü olarak göreve geldi. 
1983 yılında Çanakkale’de YSE Müdürü oldu. 1987-1996 

yılları arasında ülkenin farklı illerinde Köy Hizmetleri bünyesinde bölge müdürü 
ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Yurtdışında çeşitli ülkelerde araş-
tırma ve incelemelerde bulundu. 2003 yılında emekli oldu.

Turhan Erten  

1948 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra kendi bürosunu açtı. 1972 -1992 
yılları arasında serbest projecilik yaptı. Ayrıca her türlü 
taahhüt ve inşaat işleri, prefabrik, konvansiyonel, dep-
rem güçlendirmesi, dış cephe mantolama, onarım, deko-
rasyon gibi inşaat işleri yaptı.
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Tuncay Eyüboğlu 

1945 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nde; kontrol mü-
hendisi, ihale takip şefi, plan-program başmühendisi ve 
bölge müdür yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 1984 
yılında Trabzon Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde mü-
dür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra müdür vekili ve 
asaleten müdür olarak atandı. 2004 yılında emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Vedat Esen 

1948 yılında Kayseri-Yeşilhisar’da doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Za-
fer Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra Van iller Bankası Bölge Müdürlüğü’nde 
içme suları başmühendisi olarak göreve başladı. 1980 
yılında YSE Genel Müdürlüğü’ne geçti. 1980-1985 yılları 
arasında YSE Van Bölge Müdürü olarak görevini sürdür-
dü. 1985 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalış-
maya başladı. 1985-1999 yılları arasında Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yılında 
emekli oldu. Üç çocuk babasıdır. 

Erol Eruğur 

1944 yılında Erzurum’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1980 yılından beri Bursa-İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Evli iki çocuk baba-
sıdır.
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İlyas Ganiç 

1951 yılında Yugoslavya’da doğdu. 1972 yılında Elâzığ 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel şirkette proje 
mühendisi olarak göreve başladı. Askerlik görevinin ar-
dından kurulan aile firması bünyesinde birçok inşaatın 
proje, taahhüt ve müşavirliğini yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Adnan Fidan 

1941 yılında Ödemiş’te doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Emekli olana kadar 
YSE’nin çeşitli birimlerinde yol, köprü, içmesuyu, etüt 
proje mühendisi olarak görev yaptı.

Nevzat Fırat 

1934 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Polis Enstitüsü’nden 
mezun oldu; komiser muavini olarak görev yaptı. 1972 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’ni 
bitirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul İnşaat Şube 
Müdürlüğü’nü kurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 
mevcut binaların onarımı ve binaların inşası görevleri-
ni yürüttü. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde komiser mu-
avini, komiser, baş komiser, emniyet amiri ve il emniyet 
müdürü görevlerinde bulundu. 1982 yılında emekli oldu. 
Emekliliğinden sonra şantiye şefliği, kontrol mühendisli-

ği ve yönetici mühendisliği görevlerinde bulundu. 
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İbrahim Gerger 

1948 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Askerliğini tamamladıktan sonra 1972-76 yılları 
arasında özel bir mühendislik proje bürosunda statik-
betonarme projeleri hazırladı. 1977-85 yıllarında taah-
hüt işlerinde bulundu. 1985 yılında kendi şirketini kurdu. 
Halen kendi şirketinde çalışmaktadır.

Ergun Genç 

1948 yılında Kırşehir-Çiçekdağı’nda doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-74 yılları 
arasında şantiye şefliği yaptı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra 1977-92 döneminde müteahhit olarak ça-
lıştı. 1992-94 yılları arasında Kent Kooperatifler Birliği 
Başkanlığı yaptı. 1995-2012 yıllarında imar uygulama, 
teknik danışmanlık ve çeşitli kooperatiflerde yönetim ku-
rulu üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk ba-
basıdır.

Hüseyin Geleri 

1937 yılında Adana’da doğdu. 1961 yılında inşaat tek-
nikeri olarak Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Reisliği 
Adana Müstakil İnşaat Kontrol Amirliği’nde göreve baş-
ladı. 1963 yılında Yapı İşleri Reisliği Merkez Teşkilatı Plan 
Program ve Koordinasyon Fen Heyeti Müdürlüğü’nde, 
yapı durum şefi ve tedviren müdür yardımcılığı görevle-
rini yerine getirdi. 1972 yılında Ankara Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından 1972-78 yılları arasında 
çeşitli illerde Bayındırlık Müdürlüğü yaptı. 1984 yılında 

ise TBMM İnşaat Kontrol Amirliği görevini yaptı ve emekli oldu.
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Bayram Gökçe 

1949 yılında Niğde-Koyunlu’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1974 yılında 
yüksek lisansını tamamladı. 1973-1983 yılları arasında 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli şantiyele-
rinde şantiye şefi yardımcısı ve şantiye şefi olarak görev 
yaptı. 2009 yılına kadar yurtiçi ve yurtdışında yol, fabri-
ka, tünel, havaalanı, otoyol ve köprü inşaatlarında üst 
yapı müdürü, genel müdür, proje müdürü, şantiye şefi ve 
proje koordinatörü olarak çalıştı. Evlidir.

Cevdet Göçmen 

1948 yılında Eskişehir’de doğdu. 1972 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1972-1997 yılları arasında çeşitli projeler ha-
zırladı, müteahhitlik yaptı. 1997 yılında emekli olduktan 
sonra bir yıl kadar yapı denetim firmasında çalıştıktan 
sonra mesleki faaliyetine son verdi. 

İbrahim Süreyya Girişmen 

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mü-
hendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Bölümü’nden me-
zun oldu. Özel sektörde mühendislik görevini icra etti ve 
emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hıdır Haluk Gökmen 

1944 yılında Tunceli-Mazgirt’te doğdu. 1972 yılında Ela-
zığ Devlet Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Bayındırlık, DSİ ve YSE de ça-
lıştıktan sonra 1980 yılından günümüze serbest taahhüt 
işleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat Gökdemir 

1950 yılında Erzincan’da doğdu. 1972 yılında Elazığ Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı yıl Erzurum Yapı İşleri 12. Bölge 
Müdürlüğü’nde yapım ve kontrol mühendisi olarak gö-
reve başladı. Daha sonra kontrol şefi ve kontrol amiri 
gibi görevlerde bulundu. 1975 yılında askerlikten sonra 
statik büro şefi, başmühendis ve kontrol amiri olarak 
çalıştı. 1976 yılında Erzincan Bayındırlık Müdürlüğüne 
atandı; 1979 yılında Kocaeli Bayındırlık İl Müdürü oldu. 
1980 yılında isteği dışında Edirne Bayındırlık Müdürlü-

ğü inşaat 2. grup şefi olarak atanmasından sonra Bayındırlık Bakanlığı’ndan 
istifa ederek Gebze Belediye Başkanlığı’nda göreve başladı. 1984’te Gebze ve Da-
rıca su ve kanal şebeke teknik şefi oldu. 1991-1995 yıllarında İSKİ İstanbul Su 
İnşaat Müdürü, 1995-96 yıllarında uzman, 1996-97 yine müdür olarak görev 
yaptı. 1997 yılında İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSU’ya atandı. Burada 
1997-2000 yıllarında İSU Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı olarak görev 
yaptı. İMO ve TMMOB’nin çeşitli organlarında görev aldı. 33. Dönem İMO Onur 
Kurulu Üyesi, 34. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, 37. Dönem İMO İstan-
bul Şube Yönetim Kurulu Üyesi, 38 ve 39. Dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
Üyesi ve Başkanı, çeşitli dönemlerde İMO Danışma Kurulu Üyesi oldu. TMMOB ve 
İMO’nun yayın organlarında yayımlanmış makaleleri ile sempozyum, konferans 
ve panellerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Halen İMO’nun Su Yapıları Ku-
rulu Başkanıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Metin Gökçel 

1941 yılında Tokat-Erbaa’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinden sonra DSİ Genel Müdürlüğü’nde 
çalışmaya başladı. Burada kontrol mühendisliği, şube 
başmühendisliği ve bölge müdür yardımcısı olarak görev 
yaptı. 1986-2001 yılları arasında ise özel sektörde şanti-
ye şefliği görevinde bulundu. 2001 yılında kendi firması-
nı kurdu. Halen mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.
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Veli Görgülü 

1942 yılında Çanakkale-Biga’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
bir süre çeşitli inşaat bürolarında statik hesap ve kalıp 
planı çizimleri alanında çalıştıktan sonra askerlik hiz-
metini tamamladı. 1975-1977 yılları arasında Bursa-
Gemlik Belediyesi Fen İşleri İmar Müdürü olarak görev 
yaptı. 1977-1979 yılları arasında Fen İşleri İmar Müdür-
lüğü görevinden istifa ederek çeşitli firmalarda maliyet 
ve saha mühendisi olarak çalıştı. 1979-1985 tarihle-

ri arasında Edirne-Keşan Belediyesi Fen İşleri İmar Müdürü olarak görev aldı. 
1985-2007 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlü-
ğü Kamulaştırma Başmühendisliği’nde kamulaştırma arazi mühendisi; Yol Yapı 
Başmühendisliği’nde büro mühendisi, tesisler kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 2007 yılında aynı kurumdan emekli oldu. Halen yapı denetim firmasında 
yapı denetimcisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Ali Görgülü  

1945 yılında Çanakkale-Biga ilçesinde doğdu. Eğitim 
Enstitüsünü bitirdi; bir süre Van’da öğretmenlik yaptı. 
1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İskenderun Demir 
Çelik Fabrikası inşaatlarının bir bölümünde şantiye mü-
hendisi ve şantiye şefi yardımcısı olarak mesleğini icra 
etti. Askerliğinin ardından özel sektörde şantiye şefi ve 
proje müdürü olarak idari, sosyal, konut ve sanayi yapı 
projeleri gerçekleştirdi. 2000-2008 yılları arasında yurt 
dışında proje müdürü/inşaat koordinatörü olarak birçok 

projede yer aldı. Halen özel bir firmada koordinatör/danışman olarak çalışmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kamil Gönül 

1947 yılında Tekirdağ-Saray’da doğdu. 1972 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra özel sektörde inşa-
at ve çelik proje, imal ve montaj işlerinde çalıştı. Çeşitli 
çelik firmalarının kuruluş ve üretim safhalarında görev 
aldı. SGK’dan emekli oldu.
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Zihni Güleç 

1945 yılında Elâzığ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Cağaloğlu Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1977 yılına kadar Karayolları’nda çalıştık-
tan sonra istifa ederek müteahhit olarak çalışmaya baş-
ladı. Halen kendi özel şirketinde kamu ve özel sektöre in-
şaat taahhüt işleri yapmaya devam etmektedir. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Mehmet Ali Güldal 

1949 yılında Van’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Van İl İmar Müdürlü-
ğü yaptı. 1975-1977 Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü’nde 
başmühendis ve kontrol amiri olarak görev yaptı. 1977-
1984 yılları arasında serbest mühendis olarak çalıştı. 
1984-1989 yılları arasında inşaat kontrolörlüğü ve mon-
taj müdürlüğü yaptı. 1989-1997 yılları arasında Tarım 
İl Müdürlüğü bünyesinde yer aldı. 1972 yılından bugüne 
kadar inşaat işleri, kesin hesap, eser sözleşmesi, kat kar-

şılığı inşaat sözleşmesi ile benzer konularda bilirkişilik ve çeşitli firmalarda kay-
yum olarak mesleğini sürdürmektedir.

Doğan Güçlü 

1947 yılında Ankara-Kızılcahamam’da doğdu. 1972 yı-
lında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik görevini ta-
mamladıktan sonra özel sektörde kontrol mühendisliği, 
şantiye şefliği, proje müdürü ve koordinatörlük yaptı. 
Evlidir.
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Atıf Gülşen 

1947 yılında Antakya’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Cağa-
loğlu Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kendi 
şirketini kurarak projecilik yapmaya başladı. 1974-1975 
yılları arasında İstanbul-Kocasinan Belediyesi’nde İnşaat 
Mühendisleri Odası Temsilciliği yaptı. Mesleki çalışmala-
rına kendi firmasında projecilik ve müteahhitlik yaparak 
devam etti ve emekliye ayrıldı.

Abdülkadir Gülev 

1946 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Resmi taahhüt olarak bina, içme suyu ve sulama 
inşaatlarında müteahhitlik yaptı. Değişik illerde çok sa-
yıda bina inşa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

H. Semih Güleçer 

1950 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1975 yılında İmar ve İskân Bakanlığı’nda göreve baş-
ladı. 2000 yılında ise Bayındırlık ve iskan Bakanlığı’nda 
çalıştı. İzmir Bayındırlık ve İl Müdürlüğü’nden emekli 
oldu. İki çocuk babasıdır.
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Prof. Dr. Abdurrahman Güner 

1948 yılında Gaziantep’te doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 yılları arasın-
da özel bir firmada kalite kontrol mühendisi olarak çalış-
tı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Mal-
zemesi Kürsüsü’nde asistanlık yaptı. 1974 yılında British 
Council European Scholarship İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü King’s College’da doktor unvanını aldı. İTÜ yapı 
laboratuarlarının oluşturulmasına katkı sağladı; fiilen 
çalıştı. 1981 yılında Yapı Malzemesi Anabilim Dalı’nda 

yardımcı doçent, 1983 yılında ise doçent oldu. 1982-1983 yılları arasında Isparta 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görevlendirildi; Malzeme 
Bilimi, Yapı Malzemesi ve Mukavemet derslerine girdi. 1984-86 yılları arasında 
İTÜ Yapı Laboratuarları sorumlusu olarak görev yaptı. 1986-1996 yılları arasın-
da Gaziantep Üniversitesi, 1996-2010 yılları arasında Çorlu Mühendislik Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde çalıştı ve 22 yılı aşkın bir süre öğretim üyesi 
olarak çeşitli idari görevlerde bulundu. 1996 yılında profesör oldu. Araştırma 
projelerinde araştırmacı ve yürütücü olarak çalıştı. 2010 yılından bu yana İstan-
bul Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmakta-
dır.

Yetkin Gündüz 

1948 yılında Elazığ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Eğitimi devam ederken özel şirketlerde çalıştı. 
1973-1984 yılları arasında kendi şirketinde konut ve sa-
nayi yapılarının projeleri üzerinde çalıştı. 1984 yılında 
İstanbul-Fatih Belediye Başkanı seçildi. 1979 yılından 
bugüne kadar konut inşaatları projeleri ve konut inşaat-
ları yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Ferhat Gündoğan  

1949 yılında Balıkesir-Balya’da doğdu. 1972 yılında Ela-
zığ Devlet Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1974 yılları arasında 
Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde memur ola-
rak çalışmaya başladı. Askerlik görevini tamamladıktan 
sonra serbest inşaat mühendisi olarak mesleğini sürdür-
dü. Halen özel bir şirkette mühendislik ve inşaat malze-
me satışı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ramazan Güneş 

1946 yılında Düzce’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra serbest inşaat mühendisi olarak çalışma-
ya başladı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Atilla Günerken  

1946 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 
1973-1974 yılları arasında İmar ve İskân Bakanlığı bün-
yesinde kontrol mühendisi olarak göreve başladı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra Karayolları’nda 
1975-1980 yılları arasında otoyol inşaatlarında kontrol 
ve şantiye şefliği görevlerinde bulundu. 1979-1983 yıl-
ları arasında PETKİM Petro Kimya A.Ş Aliağa Kompleksi 
inşaat montaj işlerinde kontrol başmühendisliği yaptı. 
1983-2002 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında şantiye 

şefliği ve yöneticilik görevinde bulundu. Halen yapı denetim sektöründe denetçi 
ve yönetici mühendis olarak çalışmaktadır.

Osman Güner 

1948 yılında Yozgat’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl YSE 5. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Çankırı YSE Müdürlüğü’nde içme 
suları servisinde göreve başladı. 1976 yılında serbest ola-
rak çalışmaya başladı. 1979 yılında kendi firmasını kur-
du. 1993 yılından sonra çeşitli firmalarda şantiye şefliği 
ve proje müdürlüğü yaptı. Halen bir şirkette proje müdü-
rü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

88

Macit Güngör 

1950 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra proje mühendisliği yaptı; 
şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1980-2006 yılları ara-
sında müteahhitlik işleri yürüttü. Halen bir yapı denetim 
firmasında denetleyici mühendis olarak çalışmaktadır.

İzzet Günal Güngör 

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Zafer Yüksekokulu’ndan inşaat 
mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1977 yılları arasın-
da EGO Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve EPT 
Müdürü olarak çalıştı. 1977-1998 yılları arasında şanti-
ye şefliği görevinde bulunduktan sonra emekli oldu. Ha-
len bir yapı denetim firmasında denetçi mühendis olarak 
çalışmaya devam etmektedir. 

Adnan Güngör 

1949 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Zonguldak Alap-
lı Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Askerlik görevini ta-
mamladıktan sonra 1975-1998 yılları arasında Türkiye 
Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak 
Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 1998 yılında kendi isteğiyle 
emekli olduktan sonra serbest çalışmaya başladı. Halen 
bir yapı denetim firmasında yapı denetçisi olarak çalış-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Süleyman Şinasi Güran 

1941 yılında Uşak’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 
serbest olarak çalışmaya başladı. Halen serbest mühen-
dis olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Veysi Günhan 

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1971-2003 yılları 
arasında özel bir firmada mühendis ve yönetici pozis-
yonlarında hastane, altyapı, yol, toplu konut ile ihale 
ve hakkediş işlerinde görev aldı. 2003 tarihinde özel bir 
şirkette çalışmaya başladı. Halen aynı firmada mesleğini 
devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Şefik Güngör 

1950 yılında Tokat-Reşadiye’de doğdu. 1972 yılın-
da Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1975 yılları arasında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1975-1980 
yılları arasında DSİ’de çalıştı. 1980 yılından itibaren özel 
bir firmada yöneticilik yapmaya başladı. 2000 yılında 
kendi şirketini kurdu. Halen aynı firmada mesleki faali-
yetlerini sürdürmektedir.
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Abdülkadir Gürçay 

1947 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1973 yılları arasında 
özel bir firmada çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan 
sonra 1975-1976 yılları arasında tekrar aynı firmada 
çalışmaya devam etti. 1976-2005 yılları arasında ESHOT 
Genel Müdürlüğü EPT Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlü-
ğü Su ve Kanal Şube Müdürlüğü’nde kontrol mühendis-
liği yaptı.

Mehmet Serdar Gürbüz 

1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1972 yılında Çukuro-
va Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1978 yıl-
ları arasında SSK Adana Bölge Kontrol Amirliği yaptı. 
1978-2012 yılları arasında çeşitli özel inşaat firmaların-
da görev alarak okul, hastane, yurt, TOKİ inşaatları gibi 
işlerde çalıştı. Evlidir.

Haydar Gürbüz 

1943 yılında Tunceli’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1972-
1975 yılları arasında şantiye şefliği yaptı. 1979-2000 
yılları arasında İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterlik ve İkin-
ci Başkanlık görevlerini yürüttü. Halen özel bir şirketin 
yönetim kurulu üyesi olarak taahhüt işleri yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Necip Güven 

1949 yılında Kayseri-Hacılar’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı 
okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Araştırma 
görevlisi, uzman mühendis ve öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. 25 yıl serbest inşaat mühendisi olarak proje mü-
hendisliği, konut ve sanayi yapı projeleri, güçlendirme 
projeleri yaptı; danışmanlık hizmeti verdi. Yayınlanmış 
kitabı ve çeşitli yerel dergilerde deprem, beton, zemin ko-
nularında yayınlanmış makaleleri vardır.

Tolgay Gürsoy 

1945 yılında Siirt’te doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1971-1986 yılları arasında çe-
şitli firmalarda inşaat mühendisliği, şantiye şefliği yaptı. 
1986-1995 yılları arasında serbest çalıştı. 1995-1996 yıl-
ları arasında yurtdışında özel bir firmada proje kontrol 
ve proje tatbikatı gerçekleştirdi. 1996-1997 yılında tek-
rar serbest çalıştı. 1997 -2004 yılları arasında saha şef-
liği görevinde bulundu. 2007 yılından itibaren bir yapı 
denetim firmasında kontrol mühendisliği yapmaktadır.

Ahmet Gürel 

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ege üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. Devlet Su İşleri’nde göreve 
başladı. 1999 yılında emekli oldu. Emekliliğinden sonra 
belgesel, fotoğrafçılık, resim ile ilgili alanlarda çalışma-
lar yürüttü. 
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A. Erdal Hakyemez 

1945 yılında Giresun’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Karayolları 10. Bölge 
Müdürlüğü’nde şantiye şef yardımcısı olarak çalışmaya 
başladı. Karayolları’nda çeşitli birimlerde çalışarak 1999 
yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra Karadeniz 
duble yolunda müşavir firmada çalışmaya devam etti. 
Havza-Merzifon arası duble yolunda kontrol mühendisi 
olarak görevini sürdürdü. Halen bir yapı denetim firma-
sında uygulama mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Ali Osman Haberal 

1948 yılında Rize-Pazar’da doğdu. 1972 yılında Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra Zonguldak Belediyesi’nde göreve 
başladı. 1986 yılında görevinden ayrılarak kendi şirke-
tini kurdu. Halen kendi firmasında yönetim kurulu baş-
kanlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Şükrü Güven 

1950 yılında Van’da doğdu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra 1972-1975 Ankara Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı İnşaat Emlak Dairesi’nde kontrol mü-
hendisi olarak göreve başladı. 1976-1995 yılları arasında 
çeşitli firmalarda şantiye şefi ve şantiye proje müdürü 
olarak çalıştı. 1995 -2012 yılları arasında kendi şirketin-
de inşaat taahhüt işleri yaptıktan sonra aktif meslek ha-
yatını bitirdi. İki çocuk babasıdır.
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Hüseyin Hiçbıkmaz 

1947 yılında Tekirdağ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973-1975 yılları 
arasında YSE Tekirdağ İl Müdürlüğü’nde etüd-plan şefi 
olarak çalıştı. Halen kendi firmasında inşaat mühendis-
liği yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Fahri Hıraoğlu  

1945 yılında Giresun-Görele’de doğdu. 1972 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1970-1972 yılları arasında İller Bankası 1. 
Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı; kurumda inşaat başmü-
hendisliğine atandı. Yaklaşık 33 yıllık hizmeti sırasında 
kontrollük, kesin hesap, komisyon başkanlığı, proje, keşif 
ve çeşitli tesislerde bilirkişilik görevlerini yürüttü. Bu gö-
revlerin haricinde yapı kooperatifi yönetim kurulu üye-
liğinde bulundu ve şantiye kontrollüğünde çalıştı. 2003-
2007 yılları arasında çeşitli taahhüt işlerinde inşaat, 

onarım, güçlendirme ve projelendirme yaptı. 2007-2011 yılları arasında şantiye 
şefliği ve proje müdürlüğü yaptı.

Ziya Halis 

1948 yılında Sivas-Zara’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından DSİ’de kontrol şefi olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest mühen-
dis olarak çalışmaya başladı. 1991 seçimlerinde SHP’den 
milletvekili seçildi. Daha sonra bu partide MYK üyeliği ve 
genel saymanlık yaptı. 1995 yılından önce Şehircilikten 
Sorumlu Devlet Bakanı, daha sonra Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı oldu. Bir süre CHP’de parti meclisi üye-
liğinde bulundu. 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi 
Genel Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ali Işık 

1949 yılında Afyon-Sandıklı’da doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nden 
mezun oldu. 1972-1974 yıllarında Sandıklı Belediyesi 
Fen Amirliği yaptı. 1974-1997 yılları arasında Başba-
kanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde teknik büro şefi, 
teknik müdür ve daire başkanı olarak çalıştı. 1997-1999 
yılları arasında Çevre Bakanlığı Özel Koruma Kurulu 
Başkanlığı’nda teknik danışman-uzman olarak görev 
yaptı. Emekli olduktan sonra bilirkişi olarak mesleğini 
sürdürdü. Halen bir yapı denetim firmasında teknik ko-

ordinatör olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Atilla Ilgaz 

1943 yılında Aksaray’da doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Yükseliş 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
serbest inşaat mühendisliği yaptı. Bayındırlık Bakanlığı 
ve İmar İskân Bakanlığı bünyesinde taahhüt işleri ger-
çekleştirdi. 1981-1984 yılları arasında Aydın-Söke Mes-
ken Genel Müdürlüğü’ne ait sosyal konut inşaatını bitir-
di. 1984’ten beri kurduğu firmada çalışmaktadır. Evli ve 
dört çocuk babasıdır.

Vehbi Huri 

1945 yılında Antakya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1971-2000 yılları 
arasında özel şirketlerde statik, betonarme hesabı, mü-
teahhitlik ve şantiye şefliği yaptı. Halen yapı denetim 
firmasında inşaat yapı deneticisi olarak çalışmaktadır. 
Evlidir. 
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Mustafa İbar 

1946 yılında Rize’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1980 yılları arasında 
serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 1980 tarihin-
de geçirdiği trafik kazası sonrası mesleğine yedi yıl ara 
verdi. 1987 yılından bu yana aile şirketinde müteahhit, 
taahhüt ve dekorasyon çalışmaları yapmaktadır. Üç ço-
cuk babasıdır. 

Musa Işıklı 

1944 yılında doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel 
şirketlerde mesleğini sürdürdü.

Fuat Altan Işık 

1946 yılında İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Cağaloğlu Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1973 yılları ara-
sında Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 13. Böl-
ge Müdürlüğü’nde yapı teknik elemanı ve şantiye şefli 
olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nde proje kontrol 
mühendisi oldu. 1975-1978 yılları arasında başmühen-
dis, trafik etüt şefi, kamulaştırma şefliği ve kamulaştır-

ma başmühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. İki çocuk baba-
sıdır.
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Mustafa Fuat İkiz 

1945 yılında Hatay-Dörtyol’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Yıldız Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
özel bir şirkette inşaat mühendisliği ve şantiye şefi ola-
rak çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra ser-
best mühendis-müteahhit olarak devam etti. Resmi ve 
özel kuruluşlarda inşaat işleri yaptı. Halen kendi firma-
sında inşaat mühendisliği yapmaktadır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Selahattin İçin 

1945 yılında Mardin’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972-1978 yılları arasında Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu. 1978-1982 
yılları arasında Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde as-
falt şefi olarak görev yaptı. 1982-1983 yılları arasında 
özel bir firmanın yol inşaat projelerinde görev aldı. 1983 
yılında tekrar Karayolları Genel Müdürlüğü Asfalt Şube 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2010 yılında emekli oldu. 

Halen bir inşaat firmasında mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç ço-
cuk babasıdır.

Altan İbrikoğlu 

1947 yılında Bursa’da doğdu. 1972 yılında Ege üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1973 yılları arasında 
serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1973-1977 yılları 
arasında Kuşadası Belediyesi Fen ve İmar Dairesi Mü-
dürlüğü yaptı. 1977 yılında serbest inşaat mühendisi ve 
müteahhitlik faaliyetlerine devam etti. 1972-2002 yılları 
arasında resmi ve özel kurumlarda çalıştı. 2002 yılında 
emekli oldu.
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Hilmi Zeki Kadaş 

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında Ankara Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü Planlama Fen 
Heyeti’nde trafik mühendisliği, program mühendisliği ve 
program şefliği yaptı. 1976-1980 yılları arasında Kara-
yolları Bakım Fen Heyeti’nde onarım şefliği ve bakım fen 
heyeti müdür yardımcılığı yaptı. 1980 yılında Almanya’da 
yol bakım konusunda incelemelerde bulundu. 1992 yılın-
da Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım Şubesi Müdürü 
olarak atandı. Bu hizmeti sırasında; Bakım El Kitabının 

günün şartlarına göre yenilenmesi, yol bakım ve yol envanteri bilgilerinin bilgi-
sayar ortamına aktarılması, yol bakımı ve kar mücadelesinde kullanılacak çok 
ataşmanlı bakım kamyonlarının yenilenmesi ve dengelenmesi projesi, şehir ge-
çişleri ile dağ geçitlerinde beton parke elemanlarının kullanılıp yaygınlaştırılma-
sı, şube merkezi ve bakımevlerinde prefabrik sundurmalar yapılması, yol kenarı 
beton taşları yerine CTP kenar dikmelerinin kullanılması çalışmalarını koordine 
etti. 1996 yılında emekli olduktan sonra bir süre proje koordinatörü olarak çalış-
tı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet İndap 

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Me-
zun olduktan sonra DSİ Genel Müdürlüğü ile 12. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi; Yıldız Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi, Erciyes Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi, DSİ 
12. Bölge Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında 
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nden emekli oldu. Emekli ol-
duktan sonra bir proje yapım firmasında proje müdürü 
olarak çalışmaya devam etti. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Osman İnanç 

1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya 
başladı. Askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamla-
dıktan sonra tekrar aynı işine döndü ve çeşitli pozisyon-
larda görev aldı. 2001 yılında emekli oldu. Halen kendi 
kurduğu şirkette çalışmaktadır.
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Şamil Kahraman 

1941 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Okulu İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. 
Üç yıl özel sektörde şantiye şefliği yaptı. 1972 yılında Ba-
yındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Böl-
ge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği, grup amirliği 
ve cumhurbaşkanlığı köşkünde emanet komisyonu baş-
kanlığı görevlerinde bulundu. Bir dönem, Bayındırlık ve 
iskân Müdürü olarak çalıştı. 1997 yılında Ulaştırma Ba-
kanlığı DLH Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2000 
yılında emekli oldu.

 Mehmet Kahraman 

1944 yılında Sakarya-Kocaali’de doğdu. 1961-1963 yıl-
ları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 
yüksek tahsiline başladı. Askerlik görevini tamamladık-
tan sonra 1972 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
İşleri’nde kontrol şefliği ile Köy İşleri Bakanlığı Köy Hiz-
metleri Müdürlüğü’nde köprü, içme suyu ve asfalt yol 
kontrol şefliği yaptı. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Bölümü Yapı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğiti-
mini tamamladı. Halen serbest çalışmaktadır.

Artin Kahraman 

1947 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Özel firmalarda çeşitli inşaat işlerinde görev 
aldı.
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İsmail Kalaycı 

1940 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1960 yılında 
İstanbul Sultan Ahmet Makine Tekniker Okulu’nu bitir-
di. Bir süre Bursa Şehir Kadastro Müdürlüğü’nde memur 
olarak görev yaptı. Askerlik sonrası beş yıl kadar öğret-
men olarak çalıştı. 1972 yılında İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezuniyetinden sonra İller Bankası bünyesinde yüksek 
gerilim elektrik trafo ve şehir şebeke taahhüt işlerinde 
kesin kabule hazırlık yaptı. Orman Genel Müdürlüğü’nde, 

orman iç yolları inşaatlarında çalıştı. Trabzon Akçaabat Belediye Meclis Üyeliği 
ve Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Giresun Tirebolu Harşit Deresi üzerinde 
kum, çakıl kırma, yıkama ve eleme tesisi kurdu. Özel bir şirket için hazır beton 
tesisi hazırladı.

Muhammed Mustafa Kahveci 

1945 yılında Isparta-Yalvaç’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra İstanbul Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekspres 
yollar yapım başmühendisliğinde şantiye şefi yardımcı-
lığı ve şantiye şefliği yaptı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nde 
şantiye şefliği görevinde bulundu. 1977 yılından görevin-
den ayrılarak serbest inşaat mühendisi olarak proje ve 
şantiye çalışmaları gerçekleştirdi. Halen mesleğine de-
vam etmektedir. 

Yaşar Kahraman  

1947 yılında Sinop ili Boyabat ilçesinde doğdu. 1972 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası yurtiçi ve 
yurt dışında çeşitli firmalarda saha mühendisi ve proje 
müdürü pozisyonlarında görev aldı.
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Harun Kandemir 

1946 yılında Ordu’da doğdu. 1972 yılında Kadıköy Mü-
hendislik Mimarlık Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Ka-
ğıthane Belediyesi’nde mühendis olarak göreve başladı. 
Ruhsat şefi, imar müdürü olarak 12 yıl görev yaptı. 1984 
yılında Kartal Belediyesi İmar Müdür Yardımcılığına 
atandı. 1987’de imardan sorumlu başkan yardımcılığı 
görevinde iki yıl çalıştıktan sonra Pendik Belediyesi’ne 
atandı ve imar müdürü olarak 1996 yılında emekli olana 
kadar görev yaptı. Orhanlı Belediyesi Meclis Üyesi oldu; 
beş yıl Meclis Başkan Vekili olarak hizmet verdi. Halen 

serbest inşaat mühendisi olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

Kazım Kamışlı 

1943 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra kendi bürosunda statik, be-
tonarme ve çelik proje hesapları yaptı. 1974 tarihinde 
Çukobirlik’e ait entegre tesislerinde kontrol mühendisi 
olarak göreve başladı. 1980 yılında teknik müdür olarak 
atandı. 1984-1988 yılları arasında teknik genel müdür 
yardımcısı ve genel müdür vekili olarak görev yaptı. Çe-
şitli işlerde şantiye şefliği görevinde bulundu. 1994 yı-

lında Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürü oldu. 1995-1998 yılları arasında Fen 
İşleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1998-2005 yılları arasında çeşitli şantiye 
işlerinde çalıştı. 2006 yılında yapı denetim belgesi aldı. Halen yapı denetim göre-
vinde çalışmaktadır.

Sadi Kalaycıoğlu 

1951 yılında Ankara-Beypazarı’nda doğdu. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden me-
zun oldu. 1973-1975 yılları arasında Karayolları Genel 
Müdürlüğü Köprüler Dairesi Özel Köprüler Fen Heyeti 
Müdürlüğü’nde özel proje mühendisi, 1975-1977 yılla-
rı arasında Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye 
şefliği ve kontrol mühendisliği yaptı. Tüpraş Kırıkkale 
Rafineri Müdürlüğü’nde, 1977-2004 yılları arasında in-
şaat kontrol başmühendisliği, proje ve kontrol müdür 
yardımcılığı, proje ve kontrol müdürlüğü yaptı. 2004 yı-
lında emekli oldu.
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Kemal Kara 

1948 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972-1977 yılları arasında Bayındırlık Ba-
kanlığı DLH bünyesinde çeşitli inşaatlarda görev aldı. 
Samsun 1. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat kontrol mühen-
disliği yaptı. 1977-1999 yılları arasında resmi dairele-
re çeşitli inşaat taahhüt işleri ve 19 Mayıs Üniversitesi 
Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nda inşaat 
kontrol mühendisliği, Ulaştırma Bakanlığı DLH Samsun 

2. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat kontrol mühendisliği yaptı. 1999 yılında emekli 
oldu. 2012 yılından beri bir yapı denetim firmasında çalışmaktadır. Evli ve dört 
çocuk babasıdır.

Esat Yaşar Kanvermez 

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Fachhochs-
chule Nürnberg İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. 1977-2011 yılları arasında çeşitli özel inşaat 
firmalarında görev alarak hastane, arıtma tesisi, beledi-
ye binası gibi işlerde şantiye şefliği, proje müdürlüğü ve 
danışmanlık hizmetlerinde çalıştı. Halen özel bir inşaat 
firmasında proje müdürü olarak mesleğini sürdürmek-
tedir.

İsmail Erdem Kandemir  

1949 yılında Milas’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezun olduktan sonra DLH Limanlar İnşaatı 
İzmir Bölge Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığı ve 
kontrol mühendisliği yaptı. 1974-1975 yılları arasında 
15. Füze Üs Komutanlığı İnşaat Kontrol Heyeti’nde kont-
rol mühendisliği ve kontrol amirliği yaptı. 1975-1981 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda kontrol mühen-
disliği, kontrol amirliği görevinde bulundu. 1982-1985 
yılları arasında Petkim Aliağa kompleksi inşaatı muhtelif 

taahhüt işlerinde çalıştı. 1985-1986 TPAO İzmir Rafinerisi inşaatlarında şantiye 
şefliği yardımcılığı ve inşaat başmühendisliği yaptı. 1986-2009 yılları arasında 
çeşitli firmalarda şantiye müdürlüğü, şantiye şefliği, yapım kontrol şefliği, kont-
rol teşkilat başkanlığı, kontrol amirliği gibi görevleri yerine getirdi. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

102

Prof. Mustafa Karaduman  

1950 yılında Mersin-Silifke’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Sakarya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi inşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1976 yılında 
Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde araştırma 
ve inceleme faaliyetlerine katıldı. 1981 yılında doçent, 
1989 yılında profesör unvanını aldı. 1979-1981 yılları 
arasında İmar İskân Bakanlığı Afet işleri Genel Müdür 

Yardımcısı olarak çalıştı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanlığı görevinde bulundu. Ayrıca üniversitenin çeşitli birimlerinde yönetici 
olarak çalıştı; yönetim kurulu üyeliği, doçentlik ve profesörlük jüri üyeliği yaptı. 
Halen Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başka-
nı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Oktay Karaca 

1942 yılında Kars’ta doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Plan Koordinasyon Daire 
Başkanlığı’nda çalıştı. 1975-1987 yılları arasında TEK 
Afşin-Elbistan termik santrali tesisinde şantiye mühen-
disliği, tesis grup müdürlüğü, inşaat başmühendisliği, 
müdür yardımcılığı yaptı. 1987-1991 yılları arasında 
TEK Genel Müdürlüğü’nde müşavirlik görevini sürdürdü. 
1991 yılında emekliliğine müteakip Yatağan termik sant-

rali baca gazı arıtma tesislerinin inşasında, inşaat baş danışmanı olarak görev 
yaptı. Halen mesleğine devam etmektedir.

Alaattin Karaaslan 

1944 yılında Malatya’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra serbest projeci olarak çalış-
tı. 1976-1980 yılları arasında Balıkesir Edremit Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğünü sürdürdü. 1980-1999 yılları 
arasında çeşitli firmalarda şantiye kontrol mühendisliği 
ve müşavir mühendisliği yaptı. Halen kendi firmasında 
mesleki çalışmalarına devam etmektedir. 
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Cevad Karakaş  

1945 yılında Çorlu’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra proje ve uygulama işleri 
yaptı. 1996 yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim 
firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bahadır Karakaş 

1950 yılında Sinop-Ayancık’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1974 yılında 
aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. 1973 yılın-
dan beri kendi işyerinde serbest inşaat mühendisi olarak 
çalışmaktadır. Bakırköy ve Küçükçekmece bölgelerinde 
çeşitli konut, işyeri ve fabrika projeleri ile inşaatlarını 
yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhsin Karagöz  

1948 yılında İzmir-Dikili’de doğdu. 1972 yılında Ege Üni-
versitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı. 
1970-1996 yılları arasında kamu kuruluşunda çalıştı. 
1996 yılında emekli oldu.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

104

Hasan Karaoğlu 

1944 yılında Kars-Arpaçay’da doğdu. 1972 yılında İDM-
MA Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
35 yıl boyunca kendi bürosunda serbest mühendis olarak 
çalıştı. Bir süre daha yapı denetim firmalarında görev 
yaptıktan sonra emekli oldu. Halen çeşitli inşaatlarda 
şantiye şefliği görevini sürdürmektedir.

Tuncay Karanacak 

1945 yılında Tokat’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Fabrika ve tesislerin yapım ve onarım işlerinde 
kontrol mühendisliği ve kontrol amirliği görevlerinde ça-
lıştı. Halen özel bir firmada çalışmaktadır.

Halil Karakurum 

1949 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli şantiyelerde 
şantiye şefliği yaptı. 1976 yılında kendi firmasını kurdu; 
20 yıl müteahhit olarak çalıştı. 1998 yılında özel bir fir-
mada proje müdürlüğü görevini sürdürdü. 2012 yılı iti-
bariyle fiili çalışmasına son verdi.



105

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

Ramazan Kaya 

1946 yılında Isparta-Yalvaç’ta doğdu. 1972 yılında  
İDMMA Işık Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
Aynı yıl İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mü-
hendisi olarak meslek hayatına başladı. 1977 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra istifa ederek mü-
teahhit oldu. Bu dönemde okul, hastane, tiyatro binası, 
eski eser restorasyonu gibi işler yaptı. Gölcük depremi 
sonrasında güçlendirme çalışmaları yaptıktan sonra 
2005 yılında müteahhitliği bıraktı. Halen yapı denetim 
teknik elemanı, mülk ve kamulaştırma bilirkişisi olarak 
çalışmaktadır.

Erdal Kaşarcıoğlu 

1941 yılında Bursa-İnegöl’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Özel inşaatlar yaptı. Ticaretle uğraştı. Sağ-
lık sorunlarından ötürü ticari faaliyetine son verdi. Ha-
len mühendislik danışmanlığı yapmaktadır. Emeklidir.

Ahmet Karatoy 

1945 yılında Antalya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra serbest meslek ve kontrol mühendisliği yaptı. 
1978 yılında Ziraat Bankası İnşaat Emlak Dairesi Genel 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalıştı. Zira-
at Bankası İstanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü, Sam-
sun Bölge Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdür-
lük bünyesinde proje değerlendirme ve Antalya Bölge 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisliği ve teknik müdür 

yardımcılığı görevini sürdürdü. Ziraat Bankası İnşaat Emlak Dairesi Genel Mü-
dürlüğü Müdür Yardımcısı olarak çalışırken emekli oldu. 2003 yılında Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı’ndan yapı denetçisi belgesi aldı.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

106

Ekrem Keyfli 

1945 yılında Çankırı’da doğdu. 1972 yılında Gazi üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zun olduktan sonra kamu kurumlarında ve özel sektörde 
mesleğini icra etti. Özel bir şirkette genel müdür olarak 
görev yaptı. Emekli ve bir çocuk babasıdır.

Veli Keklik  

1946 yılında Afyonkarahisar-Çay’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra 1975 yılına kadar çeşitli özel firma-
larda konut inşaat işleri ve şantiye şefliği yaptı. 1976-
1996 yılları arasında müteahhit olarak köy konakla-
rı, konut, fabrika, atık su kanalları, çevre duvarı, saha 
tanzimi, ısı merkezi ve kanalları, kanalizasyon ve su  
deposu inşaatlarını tamamladı. 

M. Cengiz Kayahan  

1949 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı üniversitenin betonarme alanında 
yüksek lisans yaptı. Mezun olduktan Karayolları 3. Böl-
ge Müdürlüğü’nde şantiye şefi olarak çalıştı. 1977 yılına 
kadar çok sayıda köprü, menfez inşaatlarında emanet 
yapım şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Toprak Mahsul-
leri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde kontrol amirliği, 
inşaat şube müdürlüğü ve DSİ 32. Şubede başmühendis 

olarak çalıştı. 1985 yılında özel firmada resmi ve özel birçok inşaat işlerinde, 
proje müdürlüğü, proje koordinatörlüğü yaptı. Halen özel bir firmada mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mustafa Kılıç  

1946 yılında Kayseri’de. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1990 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında şanti-
ye şefliği ve idareci olarak çalıştı. 1990-2003 yılları ara-
sında kendi bürosunda mühendislik ve müşavirlik yap-
tı. 2003-2010 yılları arasında çeşitli firmalarda kontrol 
mühendisi ve müşavir olarak görev aldı. Halen bir yapı 
denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak 
çalışmaktadır. 

Haydar Kılıç 

1946 yılında Tunceli’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında 
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli özel firmalarda 
çalıştı. Aynı zamanda yurt dışında şantiye şefliği ve proje 
müdürlüğü yaptı. 2010 yılında emekli oldu. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

Attila Kılıç 

1948 yılında Kocaeli-Gölcük’te doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek li-
sans eğitimini aynı okulda tamamladı. 1972-1974 yılları 
arasında mühendislik ve şantiye şefliği yaptı. 1974-1993 
yılları arasında müteahhit olarak birçok resmi ve özel 
taahhüt işleri gerçekleştirdi. 1994 yılından itibaren özel 
sektörde teknik koordinatör olarak çalıştı. Halen teknik 
danışman olarak mesleğine devam etmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Aydemir Kırkız 

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Özel bir firmada ve Konya Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde bir süre çalıştı. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra özel bir firmada kontrol mühendis-
liği yaptı. 1980 yılından bu yana serbest inşaat mühen-
disliği yapmaktadır.

Hayrettin Kırçıl 

1946 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1979 yıl-
ları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesin-
de kontrol mühendisliği, kontrol şefliği ve il müdürlüğü 
yaptı. 1981-1998 yılları arasında serbest müteahhitlik 
olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü.

Abdullah Aytaç Kınay  

1949 yılında Antakya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra mühendislik bürosu açarak plan, 
proje ve taahhüt işleri yaptı. Halen kendi firmasında özel 
ve resmi taahhüt işleriyle uğraşmaktadır. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.



109

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

Hamdi Koca 

1947 yılında Adana-Saimbeyli’de doğdu. 1972 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Karayolları Genel 
Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Şefliğinde 
şantiye şef yardımcılığı yaptı. 1973 yılında yüksek li-
sans eğitimini tamamladı. 1976 yılında TCK, DSİ ve İmar 
İskân Bakanlığı bünyesinde teknik görevlerde bulundu. 
1980 yılından itibaren alt yapı, bina projeleri ve inşaat 
taahhüt işleri yapmaktadır.

Yücel Kitapçıoğlu 

1945 yılında Denizli’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Meslek 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972 -1982 yılları arasında proje mühendisliği ve 
müteahhitlik hizmetlerinde serbest olarak çalıştı. Koope-
ratif binaları, İller Bankası’na içme suyu inşaatları, en-
düstriyel bina inşaatları yaptı. Özel bir firmada şantiye 
müdürü olarak çalıştı. 1984-1985 yılları arasında yurt 
dışında çeşitli işlerde şantiye şefi ve bölge müdürü ola-
rak çalıştı. 1985-2004 yılları arasında yurt içinde fabrika 

projelendirme, şantiye kuruluş safhaları, demiryolu inşaatı ve buna ait üst yapı 
inşaatlarında teknik müdürlük, şantiye şefliği, şantiye müdürlüğü, alt yapı kont-
rol şefliği ve kontrol amirliği yaptı. Halen Gebze Organize sanayi bölgesinde çe-
şitli endüstriyel yapılarda teknik müdürlük ve teknik danışmanlık yapmaktadır.

Fuat Kirazcı  

1940 yılında Niğde-Altınhisar’da doğdu. 1972 yı-
lında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Zafer 
Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra özel bir şirkette mühendis ve ge-
nel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Bir süre müteahhit-
lik yaptı. 1986 yılında emekli oldu. Halen yapı denetçiliği 
yapmaktadır. 
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Ahmet Koçak 

1949 yılında Kaşaba’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda 
şantiye şefliği görevinde bulundu. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra Adana Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyeliği ve Meclis Başkanlığı yaptı. 1977-2007 yılları ara-
sında inşaat müteahhidi olarak mesleğini sürdürdü. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Koçak  

1938 yılında Ankara-Haymana ilçesinde doğdu. 1962 
yılında Ankara Bayındırlık Müdürlüğü’nde çalıştı. 1972 
yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Zafer 
Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
1975-1985 yılları arasında aynı kurumda Fen Heyeti 
Şefliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı. 1985 yılında kendi 
isteğiyle emekli oldu. 1985-1997 yılları arasında özel fir-
malarda inşaat müdürlüğü ve organize sanayi bölge mü-
dürlüğü yaptı.

İsmail Kemal Kocayiğit 

1949 yılında Denizli-Tavas’ta doğdu. 1972-1976 yılları 
arasında proje mühendisliği, özel ve resmi taahhüt işle-
ri yaptı. 1983-1994 yılları arasında bazı termik santral 
inşaatlarında müşavir mühendisliği ve hakediş mühen-
disliği görevinde bulundu. 1994-2011 yılları arasında 
özel ve resmi taahhüt işlerinde çalıştı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Yako Kohen 

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Uzun yıllar sanayi yapıları ve konut inşaat-
larında çalıştı. Halen mesleğini devam ettirmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Vehbi Koçu 

1947 yılında Kars’ta doğdu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Zafer Yüksekokulu’ndan inşaat 
mühendisi olarak mezun oldu. Kars ve Yozgat’ta İmar 
Müdürlüğü, Yozgat Vali Yardımcı Vekilliği, Gümüşhane 
Bayındırlık ve iskan Müdür Vekilliği, Ankara Bayındırlık 
ve İskan Müdür Yardımcılığı, Afet İşleri Genel Müdür Ya-
pım Dairesi Başkan Yardımcılığı, Vakıf İnşaat Genel Mü-
dürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

B. Atalay Koçak 

1945 yılında Nevşehir-Gülşehir’de doğdu. Türkiye’nin çe-
şitli bölgelerinde Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde topog-
raflık yaptı. 1972 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mi-
marlık Zafer Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendis yar-
dımcılığı, kontrol mühendisliği, kontrol şefliği, yapım 
şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1978-2012 yılları 
arasında çeşitli işlerde şantiye şefliği, yüklenici, kontrol 
mühendisliği, taşeron ve şantiye mühendisliği yaptı.
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Burhan Korkmaz  

1946 yılında Şanlıurfa-Siverek’te doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra YSE 12. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Tür-
kiye Zirai Donatım Kurumu Urfa, İstanbul, Erzurum Böl-
ge Müdürlüklerinde çalıştı. Çeşitli özel şirketlerde görev 
aldı. SSK Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu. Halen ser-
best olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salim Kolbakır 

1946 yılında Samsun’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Zafer Yüksekokulu’ndan inşa-
at mühendisi olarak mezun oldu. Mesleğe projeci olarak  
başladı. Yurt içi ve yurt dışında bina, konut, baraj, liman, 
köprü, demiryolu, karayolu inşaatlarında çalıştı.

Mehmet Kokudal 

1946 yılında Bursa-Mustafakemalpaşa’da doğdu. 1972 
yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Beden Terbiyesi Tesisler Dai-
resi ve Bayındırlık Bakanlığı İstanbul Yapı İşleri 1. Böl-
ge Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra kendi firmasında proje, inşaat ve taahhüt 
işleri yaptı. Halen bir yapı denetim firmasının yönetim 
kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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M. Necati Kurtuluş 

1945 yılında Kazanlı-Mersin’de doğdu. 1972 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1974 yılları arasında çeşitli inşaat iş-
leri yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1979 
yılında ortak olduğu şirkette mesleğini icra etmeye baş-
ladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Tuncay Köşgeroğlu 

1941 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Zafer Yüksekokulu’ndan inşaat 
mühendisi olarak mezun oldu. DSİ’nin çeşitli projelerin-
de kontrol mühendisliği yaptı. 1980 yılında İller Bankası 
Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı’nda inşaat 
mühendisi olarak çalıştı. Belediyelere ait içme suyu tesis-
lerinin inşaat ihaleleri aldı; inşaatlarda merkez kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. 2003 yılında emekli oldu. 
Halen bir yapı denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Ayhan Köklen 

1939 yılında Ankara’da doğdu. 1962 yılında DSİ Ge-
nel Müdürlüğü’nde teknisyen olarak çalıştı. 1972 yı-
lında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Zafer 
Yüksekokulu’ndan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Çeşitli baraj ve HES inşaatlarında kontrol mühendisliği 
ve proje müdürlüğü yaptı. 1983 yılında DSİ Genel Mü-
dürlüğü Barajlar ve HES Daire Başkanlığı İnşaat Tat-
bikat Şube Müdürlüğü yaptı. 2003 yılında emekli oldu. 
Halen özel bir firmada inşaat mühendisi olarak görevini 
sürdürmektedir.
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M. Ali Kuzu 

1944 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında İngiltere 
Sheffield Üniversitesi’nden B.Sc ve 1972 yılında ise yine 
aynı üniversiteden M.Sc diplomalarını alarak mezun 
oldu. 1972 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İş-
leri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığı’nda göreve 
başladı ve 1975 yılına kadar görevine devam etti. 1975 
yıllında Gaziantep Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde 
görev aldı. 1994-1998 yılları arasında Gaziantep Bayın-
dırlık ve İskân Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında 
emekliye oldu. Halen serbest mühendis olarak çalışmala-
rına devam etmektedir.

Mustafa Kutlu 

1941 yılında Rize’de doğdu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlı-
ğı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde, kontrollük, kontrol 
şefliği, bayındırlık müdür yardımcılığı, bayındırlık mü-
dürlüğü, fen heyeti müdürlüğü ve yapım daire başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 1991 yılında emekliye ayrıldıktan 
sonra bir süre daha serbest çalışmaya devam etti. 

Halil Kutlu  

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Bir süre özel sek-
törde çalıştıktan sonra 1979 yılında İstanbul Belediyesi 
İmar Müdürlüğü’nde görev aldı. 1983-1984 yılları ara-
sında Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün kuruluşunda bulun-
du. 1984 yılında ise Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 
çalışmalarına devam etti ve aynı kurumda çeşitli görev-
lerde bulunduktan sonra 2006 yılında emekliye ayrıldı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Zeki Küçüktunç 

1948 yılında Konya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendis-
lik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Konya’da 
serbest mühendis olarak göreve başladı. Daha sonra yurt 
içi ve yurt dışında proje müdürlüğü, şantiye şefliği ve 
müteahhitlik yaptı. İstanbul’da bir yapı denetim firma-
sının kuruculuğunu üstlendi. Halen İstanbul’da bulunan 
bir yapı denetim firmasında yapı denetçisi olarak mesle-
ğini sürdürmektedir. Evli, bir çocuk ve iki torun sahibidir. 

Oktay Küçüktezcan 

1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı 
yılın sonunda Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde kont-
rol şef yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından yapım, 
asfalt ve üst yapı şantiye şefi ve grup şefi ve şube şefi gö-
revini sürdürdü. 2005 yılında emekliye ayrıldı. Halen bir 
yapı denetim firmasında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Nihat Küçükkasap 

1950 yılında Kastamonu-Tosya’da doğdu. 1972 yılında 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. Aynı yıl Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi olarak göreve başladı. 1975-1979 yıl-
ları arasında Köy Hizmetleri’nde çalıştı. 1979 yılında 
memuriyetten istifa etti. Aynı yıl Tosya’da serbest inşa-
at mühendisi olarak çeşitli projeler üzerinde yoğunlaştı. 
1987-1992 yılları arasında Tosya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanlığı görevinde bulundu. 2010 yılında Tosya Orga-
nize Sanayi Bölge Müdürü görevine getirildi. Halen bu 
görevine devam etmektedir. 
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Halil Lüleci 

1950 yılında Bartın’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Bölümü’nden mezun oldu. Kendi şirketi bünyesinde ko-
nut, işyeri, fabrika, mimari ve statik projeler yaptı. 1995-
2003 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Bartın 
Temsilciliği yönetiminde görev aldı. Ayrıca 1995-2005 
yılları arasında İMO Bartın Temsilciliğinde proje de-
netim görevini sürdürdü. 2006 yılında özel bir şirketin 
Zonguldak ve Bartın bölgelerinde kontrollük yaptı. Ha-
len bilirkişilik görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Şafak Levi 

1950 yılında Tekirdağ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Çeşitli özel 
şirketlerin kurucu ortağı olarak çalışmalarını sürdür-
dü. İstanbul ve çevresinde birçok fabrika, iş hanı konut, 
hastane ve site inşaatı tamamladı. Halen İstanbul’da bir 
projede çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yavuz İsmet Kürümoğlu 

1948 yılında Bitlis’te doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1972-1976 yılları arasında Malatya ve Ankara’da 
çeşitli sahalarda şantiye şefliği yaptı. 1977- 1988 yılları 
arasında aile şirketinin yönetim kurulu üyeliğinin yanı 
sıra, aynı şirketin İzmir’de üstlendiği konut inşaatların-
da şantiye şefliği görevini sürdürdü. 1993 yılından 2011 
yılına kadar toplamda 100 konutun şantiye şefliğini yap-
tıktan sonra emekli oldu. Evlidir.
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İbrahim Maral 

1944 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Meslek Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe Türkiye Zirai Dona-
tım Kurumu Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak başladı. 1974-1978 yılları arasında aynı kurum-
da kontrol amirliği yaptı. 1980-1994 yılları arasında iki 
ayrı şirkette sırasıyla şantiye şefliği ve saha şefliği gö-
revlerinde çalıştı. 1994-2004 yılları arasında İstanbul’da 
bir TOKİ projesinde kesin hesap ve metraj şefliği yaptı. 
Halen bir yapı denetim firmasında çalışmaktadır. Evlidir.

Mihmail Mangan 

1948 yılında Bayburt’ta doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1994 yılına kadar serbest mühendis olarak 
çalıştı. 1994-1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İsfalt Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1997-
2003 yılları arasında serbest mühendislik ve 2003-2007 
yılları arasında ise İBB İştirakler Daire Başkanlığı Genel 
Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürdü. Halen serbest 
müteahhitlik yapmaktadır. 

Mustafa Yaşar Mangaloğlu  

1949 yılında Kastamonu’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-
1976 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 
yol yapım şantiye şefi olarak çalıştı. 1976 ve 2004 yılları 
arasında sırasıyla, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nde 
başmühendis, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde şube 
Müdürü ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü görevleri-
ni yaptı. 2005-2006 yılları arasında ise özel bir şirkette 
genel müdür olarak çalıştı. Emeklidir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Edip Mekik 

1947 yılında Antalya-Aksu’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antalya Ka-
rayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nde etüt, proje ve şantiye 
şefliği görevlerinde bulundu. Ayrıca müteahhitlik işleri 
yaptı. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. 

Şükrü Maşlak 

1937 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu; 1973 yılında 
İstanbul Maçka Elektrik Yüksek Tekniker Okulu’nu bitir-
di. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşler Reyizliği ve SSK Yapı 
İşler Müdürlüğü gibi kamu görevlerinde bulundu. Birçok 
özel firmada teknisyen, fen memurluğu, kontrol mühen-
disliği, kontrol şefliği, kıdemli uzmanlık kontrol amirliği, 
şantiye şefliği, fen heyeti müdürlüğü, yöneticilik ve da-
nışmanlık gibi görevler üstlendi. Halen Ankara’da koope-

ratif yöneticiliği, kamulaştırma bilirkişiliği ve teknik danışmanlık yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Burhan Cavit Marangoz 

1947 yılında Ordu-Perşembe’de doğdu. Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden inşaat mühen-
disi olarak mezun oldu. Belli dönemlerde kamu görevle-
rinde bulundu. Ayrıca çeşitli özel sektör ve dış kaynaklı 
firmalarda mesleğiyle ilgili danışmalıklar yaptı. Halen 
sahibi olduğu firmada mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Sabahattin Mestan  

1947 yılında Sakarya-Akyazı’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı 
yıl Akyazı’da serbest mühendislik ve mimarlık bürosunu 
açarak göreve başladı ve birçok farklı ilde müteahhitlik 
ve şantiye şefliği yaptı. Bir süre yeminli özel büro faali-
yetinde bulundu. 1997 yılında emekliye ayrılmasına rağ-
men çalışmalarına devam etti. 1999 Marmara depremle-
rinden sonra proje müşavirliği görevinde bulundu. Tarım 
alanındaki çalışmaları nedeniyle Milli Prodüktivite Mer-

kezi tarafından 2009 yılının verimli işadamı ödülüne layık görüldü. Halen serbest 
inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. 

Cengiz Mercan 

1947 yılında Sapanca’da doğdu. İstanbul Yıldız Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
yüksek lisansını tamamlayarak yerel yönetimler uzma-
nı oldu. NATO’da kontrol mühendisliği ve amirliği yap-
tı. 1977-1980 yılları arasında Eyüp Belediye Başkanlığı, 
1984-1989 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Kurucu 
Mezarlıklar Müdürlüğü, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Ada-
lar ve Bahçelievler Belediyelerinde teknik başkan yardım-

cılığı görevlerinde bulunduktan sonra bakanlık danışmanlığı görevinden emekli-
ye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Ergün Mendi 

1945 yılında Konya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972 yılında Yol Su Elekt-
rik 7. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak 
göreve başladı. Aynı yıl Konya’da Karatay Lisesi Akşam 
Bölümü’nde başladığı matematik ve geometri öğretmen-
liğini üç yıl boyunca sürdürdü. 1975 yılında Köy İşleri 
Bakanlığı İstanbul Bölgesi’nde, daha sonra Sakarya ve 
Kastamonu’da inşaat mühendisi olarak çalıştı ve 1976 
yılının sonunda memuriyetten ayrılarak 1978 yılına ka-

dar müteahhitlik yaptı. 1978 yılında Konya-Cihanbeyli Belediyesi İmar Müdürü 
olarak göreve başladı. YSE 7. Bölge Müdürlüğü’nde müdür muavini olarak çalıştı 
ve 1982 yılı başlarında Köy İşleri Bakanlığı Köprüler Daire Başkan Yardımcılığı’na 
tayin edildi. Emekli olduktan serbest müteahhitlik yaptı. Halen müteahhitlik 
yapmaktadır. İki çocuk babasıdır.
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Şükrü Mısırlı 

1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde ve Samsun 7. Bölge Müdürlüğünde 21 yıl 
boyunca asfalt konusunda hizmet verdikten sonra 1993 
yılında görevinden ayrıldı. 1993-2007 yılları arasında iki 
farklı özel şirkette proje koordinatörlüğü yaptı. 2008’de 
özel bir şirketin Ankara koordinatörlüğü görevini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Mısır 

1947 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1970 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. 1975 
ve 2003 yılları arasında İller Bankası’nda başmühendis-
lik, şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü görevlerinde 
bulundu. 2003 yılında emekliye ayrıldı. Halen bilirkişilik 
ve proje müşavirliği görevlerini sürdürmektedir. 

Abdulbaki Mete 

1947 yılında Mardin-Midyat’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Ka-
dıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl DSİ Genel Müdürlüğü 
10. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Proje mühen-
disliği, şantiye şefliği, kontrol mühendisliği ve başmü-
hendis görevlerinde bulundu. 1980 ve 1994 yılları ara-
sında 101. Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 1994-1997 
yılları arasında bölge müdür yardımcılığı, 1997-2002 
yılları arasında ise 10. Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 

2003 yılında emekliye ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca özel sektörde danışmanlık 
hizmeti verdi. 2011 yılında su yapıları denetim hizmetlerinde kilit personel ola-
rak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mustafa Mutlu 

1943 yılında Burdur’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden inşaat 
mühendisliği unvanıyla mezun oldu. İş yaşamına İstan-
bul Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge’de inşaat tekni-
keri olarak başladı. Mezuniyet sonrası, dört yıl boyunca 
inşaat teknikerliği görevini sürdürdüğü kuruma inşaat 
mühendisi olarak atandı. 1975 yılında Antalya Kara-
yolları Bölge Müdürlüğü Asfalt Şube Şefi olarak iki yıl 
boyunca görev yaptı. 1977-1979 yılları arasında Afyon 
Şeker Fabrikası’nda kontrol amirliği, 1981-1984 yılla-

rı arasında Türkiye Elektrik Kurumu Kangal termik santral inşaatı tesis müdür 
yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1984-1991 yılları arasında TEK Milas Yeniköy 
termik santral inşaatında tesis müdür yardımcılığı yaptıktan sonra İzmir TEDAŞ 
Bölge Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürü görevini üstlendi. 2003 yılında emekliye 
ayrıldı. Evlidir.

Burhan Cahit Mutlu 

1948 yılında Artvin’de doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Artvin Belediyesi’nde 
göreve başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 
1975’te Karayolları Erzurum Bölgesi’nde görev yaptı. Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde 1998 
yılına kadar çalıştı ve aynı yıl emekliye ayrıldı. Emekli ol-
duktan sonra özel bir şirkette koordinatör olarak çalış-
maya başladı. Halen bu görevi sürdürmektedir.

Mehmet Ali Motur 

1948 yılında Denizli-Güney’de doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-1974 yılları arasın-
da özel sektörde ve kendi işinde proje ve kontrol mühen-
disi olarak görev yaptı. 1975-1985 yılları arasında Yol Su 
Elektrik 3. Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde 
arazi ölçme ve proje şefi, yol bakım ve trafik şefi, kontrol 
mühendisi ve yol işleri şefi olarak görev yaptı. 1985-2001 
yılları arasında Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlüğü, 
Planlama ve Proje Şube Müdürlüğü İçme Suyu Etüt Proje 

Şefliği’nde kontrol mühendisliği görevlerinde çalıştı. 2001 yılında emekli oldu. 
2001 yılından itibaren bilirkişilik yapmakta, çeşitli yapı denetim kuruluşlarında 
yapı denetçisi inşaat mühendisi olarak görev almaktadır. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır. 
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Ziya Nazlı 

1950 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 
1972-1973 yılları arasında Poitiers Üniversitesi’nde lisan 
eğitimi aldı. 1973 yılında yüksek lisans yapmak üzere 
Kanada’ya gitti. Sherbrooke Üniversitesi’nde yüksek li-
sans eğitimini tamamladıktan sonra birçok projeye imza 
attı ve 1978 yılı sonunda Türkiye’ye dönerek kendi inşaat 
şirketini kurdu. Halen şirket faaliyetini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Mehmet Uğur Müngen 

1949 yılında Van’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Teknik 
üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek mühen-
disi olarak mezun oldu. İki yıl özel bir inşaat firmasında 
şantiye şefi olarak çalıştıktan sonra İTÜ İnşaat Fakülte-
si Yapı Elemanları Makinaları ve İşletmesi Kürsüsü’nde 
asistan olarak göreve başladı. 1991’de Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği İnceleme Araştırma Yarışması’na sunduğu 
çalışması ile birincilik ödülüne layık görüldü. 1994’te 
“Türkiye’de İnşaat İş Kazalarının Analizi ve İş Güvenliği 

Sorunu” adlı doktora tezi ile Doktor unvanı aldı. 1996’da İTÜ İnşaat Fakültesi 
Yapı İşletmesi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1997-2009 
yıllarında Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. 2010’da 
doçent unvanı aldı. Halen İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2009 yılından beri İnşaat Mühendisleri Odası 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ulusal ve 
uluslararası düzeyde makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. 

Nihat Müderrisoğlu  

1946 yılında Ordu’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Bir yıl kadar özel sektörde yol üstyapısı ve havaalanı in-
şaat işlerinde çalıştı. 1973-1975 yılları arasında Federal 
Almanya’da konut inşaatlarında görev aldı. 1976-1982 
yılları arasında kendi firmasında mimari ve statik pro-
jecilik ile müteahhitlik yaptı. 1982-1991 yılları arasında 
Libya’da özel sektörde proje müdürü olarak çalıştı. 1991 
yılında müşavir bir firmada yapım şefliği ve özel bir fir-
mada proje müdürlüğü yaptı. 1992-1998 yılları arasında 

yine Libya’da proje müdürlüğü ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1999-
2000 yılları arasında Karadeniz Otoyol projesinde kontrol mühendisliği yaptı.  
2012 yılına kadar İstanbul’da özel sektörde şantiye müdürlüğü görevini sürdür-
dü. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ünal Nuhut 

1944 yılında Çorum’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Halen Bursa Karacabey’de 
serbest mühendislik ve inşaat müteahhitliği yapmakta-
dır. 

Hüseyin Sabri Nemli 

1944 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Seydişehir Alü-
minyum Tesisleri Haddehane inşaatında saha mühendisi 
olarak göreve başladı. 1973-1974 yılları arasında özel 
bir mühendislik bürosunda proje mühendisliği yaptı, 
1974-1976 yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik 
İşletmeleri’nde çalıştı. 1976-1978 yılları arasında Türki-
ye Şişe ve Cam Fabrikaları Trakya Cam Fabrikası statik 
projelerinde görev aldıktan sonra 1985 yılına kadar ser-
best mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 

Erol Odyakmaz 

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. 1972-1987 yıllarında TCDD 1. Grup Müdürlüğü’nde 
başmühendis olarak çalıştı. 1987-2011 yılları arasında 
özel sektörde şantiye şefi, proje müdürü, kontrol amiri ve 
genel koordinatör görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Kemal Oğuz  

1944 yılında Van’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İller Bankası 13. Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1975 yılında başmühen-
dis, 1980 yılında bölge müdür yardımcısı olarak çalıştı; 
Sivas Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1982-2000 yılla-
rı arasında Van’da bölge müdürü olarak görev aldı. 2003 
yılında emekliye ayrıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Nedret Yüksel Oğan 

1943 yılında İstanbul-Çatalca’da doğdu. 1972 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972-1981 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece 
Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 1981-
1983 yılları arasında İstanbul Belediyesi Fen İşleri Mü-
dür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 1983 yılından 
itibaren serbest mühendislik yapmaya başladı ve sanayi 
yapıları inşa etti. 

Muzaffer Oflaz 

1947 yılında Kayseri-Bünyan’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl bir in-
şaat firmasında işe başladı ve 1975 yılına kadar çalıştı. 
1975 yılında askerliğini bitirdikten sonra mezun olduğu 
yıl kurmuş olduğu inşaat şirketi ile devlet taahhüt işleri 
aldı. 1976 yılında Türk Mühendisler Birliği yöneticiliği-
ne seçildi; 1980 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1980 
yılında Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası 
yönetimine girdi, bu kurumda genel başkan yardımcılığı 

ve genel başkanlık olmak üzere 20 yıl aktif rol aldı. Halen kurumun onursal genel 
başkanıdır. Halen İstanbul Eğitim vakfı Başkanlığı, Tim-Se Danışma Kurulu Ge-
nel Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mahmut Bahattin Oktaç 

1943 yılında Konya’da doğdu. Ankara Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Mühendis ve Mimar 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972 yılında İller Bankası 
Konya Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak 
memuriyet hayatına başladı. 1978 yılında kendi isteğiyle 
İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü’ne geçti ve başmü-
hendis unvanıyla 2002 yılına kadar görev yaptı. Aynı yıl 
kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babası-
dır. 

Hikmet Aydın Oksay 

1946 yılında Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi ola-
rak mezun oldu. 1972-1985 yılları arasında özel firmala-
rın yüklenici olduğu DSİ kontrolündeki sulama ve baraj 
inşaatlarında şantiye şefi olarak görev yaptı. 1985-1990 
yılları arasında ortağı olduğu firmanın gölet, baraj inşa-
at taahhüt işlerinde şirket müdürü olarak çalıştı. 1990-
2012 yılları arasında ise kendi firması ve ortağı olduğu 
limitet şirketin DSİ kontrolündeki baraj, gölet, sulama ve 
taşkın koruma inşaatlarında müteahhitlik hizmetlerinde 

bulundu. Halen aynı şirketin ortağıdır ve şirket müdürü görevini sürdürmektedir. 

Ergun Olgun 

1950 yılında Afyon’da doğdu. 1971 yılında Ege Üniversite-
si Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu; 1974 yılında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 1971-1975 yılları arasında İzmir’de özel bir 
demir çelik fabrikasında montaj mühendisi olarak çalış-
tı. 1975-1979 yılları arasında İzmir’de endüstriyel inşaat 
yapan özel bir firmada proje mühendis şefliği ve teknik 
müdürlük yaptı. 1979-1981 yılları arasında Libya’da özel 
bir firmada proje müdürü olarak görev aldı. 1981-1990 
yılları arasında İzmir’de prefabrik yapılar üreten bir fir-

manın proje müdürlüğünü yürüttü. 1990-1998 yılları arasında özel bir çimento 
fabrikasında genel müdürlük yaptı. 1998-2000 yılları arasında başka bir çimento 
firmasında genel müdür olarak çalıştı. 2000-2010 yılları arasında İzmir’de özel 
bir fabrika grubunda teknik direktör olarak çalıştı. Halen aynı kurumda çalış-
malarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Ahmet Orhan 

1948 yılında Erzurum’da doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden in-
şaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetin-
den sonra Bayındırlık Bakanlığı Erzurum Yapı İşleri 12. 
Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak göreve 
başladı. Askerlik görevinin ardından aynı kurumda sıra-
sıyla, kontrol şefi, kontrol amiri, bölge müdür yardımcısı 
ve bölge müdürü olarak görev yaptı. 1980 yılında Ba-
yındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü emrinde 
uzman mühendis olarak Ankara’ya tayin edildi. 1981 yı-

lında serbest çalışmak üzere kurumdan ayrılarak bir süre şantiye şefliği ve mü-
teahhit olarak taahhüt işleri yaptı. 1991 yılında öğretim görevlisi olarak Atatürk 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabi-
lim Dalı’nda göreve başladı. Halen aynı görevi sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Atilla Orbay 

1951 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi’nde 
yaptı. Londra Üniversitesi’nde başladığı ve geliştirdiği 
doktora çalışmasının son aşamalarını da Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde tamamladı. Asistan olarak girdiği DEÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabi-
lim Dalı’nda yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak 
akademik kariyer yaptı. Ayrıca fakültesinde yönetici kad-
rosunda yer aldı. Halen DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
olarak görevini sürdürmektedir. 

Gürbüz Opşin 

1943 yılında Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. 1971 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 
1975-1979 yılları arasında devlet memuru olarak kont-
rol mühendisliği ve kontrol amirliği görevlerinde bulun-
du. 1979-1982 yılları arasında şantiye şefi olarak çalıştı. 
1983-2007 yılları arasında serbest müteahhitlik yaptı ve 
toplam 2000 civarında konut inşaatı, iş hanı ve işyeri ta-
mamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Ahmet Hamit Osmanbeşeoğlu 

1949 yılında Kastamonu’da doğdu. 1972 yılında Yıl-
dız Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
bir yıl Kastamonu Karaçomak Barajı inşaatında ça-
lıştı. 1973-1983 yılları arasında Karayolları 15. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol şefi, emanet şantiye şefi ve baş-
mühendis olarak görev yaptı. Daha sonra kamudaki gö-
revinden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı. 1999 
yılına kadar aynı firmanın Kapıkule-Edirne Ekspres yolu 
inşaatında şantiye şefi, İstanbul’da toplu konut inşaa-
tında teknik müdür ve çeşitli yol inşaatlarında proje mü-

dürü olarak çalıştı. Halen aynı firmanın prefabrik elemanlar ve öngermeli köprü 
kirişleri imalatı yapan fabrikasında proje müdürü ve fabrika müdürü olarak ça-
lışmalarına devam etmektedir. 

Gafur Mete Orhon 

1947 yılında Rize’de doğdu. 1972 yılında AİTİA Zafer İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Karayolları 
Genel Müdürlüğü Etüt Proje Dairesi Başkanlığı Özel Yol-
lar Fen Heyeti’nde proje mühendisi olarak çalıştı. TCK 4. 
Bölge Ankara-İstanbul yolu ikileme projesi şantiye mü-
hendisi ve şantiye şefi görevlerini yaptı. Karayolların-
dan ayrıldıktan sonra özel bir firmada mühendis olarak 
çalışmaya başladı ve inşaat koordinatörü olarak emekli 
oldu. Halen kendi firmasında karayollarına sanat yapı-
ları, kazı, dolgu, bitüm depolama tesisleri ve asfalt sathi 
kaplama işleri yapmaktadır. 

Mevlüt Osmankadıoğlu 

1945 yılında Ordu-Ünye’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Ünye’de 
serbest mühendislik yapmaya başladı. Ünye Belediyesi 
fen işleri müdürü olarak göreve atandı. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra aynı göreve devam etti. Bir süre 
taahhüt işleri yaptı. 1998 yılında 32 yıllık hizmetten son-
ra emekli oldu. Halen özel işyerinde mühendislik hizmet-
lerini sürdürmektedir. 
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Tümer Öngel  

1943 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 1965 yılında İzmir’de 
fabrika ve hastane inşaatlarında çalışırken bir yandan 
da mühendislik eğitimine devam etti. İzmir’de serbest 
mühendis olarak ve özel bir firmada 25 yıl boyunca şan-
tiye şefliği yaparak mesleğini sürdürdü. 2000 yılından 
beri emeklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Müştak Öndül 

1936 yılında Bitlis’te doğdu. 1957 yılında İstanbul İnşa-
at Teknikerliği Okulu’nu bitirdi. Çeşitli kamu kuruluşla-
rında teknik eleman olarak çalıştı. 1972 yılında Anka-
ra Zafer Mühendislik Okulu İnşaat Mühendisliği Akşam 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetini takiben Yol Su 
Elektrik Genel Müdürlüğü Fen Heyeti Müdürlüğü Bölge 
Müdürlüğü ve Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerin-
de bulundu. 1985 yılında emekliye ayrıldı. Halen bir yapı 
denetim kuruluşunda denetçi olarak çalışmaktadır.

Selahattin Ökmen  

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduğu tarihten beri 
özel sektörde görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk baba-
sıdır.
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İlyas Özasi 

1947 yılında Mardin’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak 
mezun oldu. TCK 1. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatı-
na başladı. 1974-1978 yılları arasında Boğaziçi Köprüsü 
asansör inşaatında şantiye şefi olarak çalıştı. 1979 yılın-
da özel bir firmada yapım ve proje sorumlusu olarak işe 
başladı ve 1990 yılında şirket tasfiye olana kadar çalış-
tı. Bu dönemde TCK ve DSİ’nin çeşitli projelerinde hem 
projeci hem de yapım yöneticisi olarak görev aldı. 1990 
yılında kurduğu firmada mesleki çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Özler Örnek  

1946 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında Ege Üniver-
sitesi Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. Üniversite eğitimi süresince inşaat firmalarında 
çalıştı. İzmir’de kendi bürosunu açarak proje ve inşaat 
işlerinde görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hüsnü Özcan 

1947 yılında Bandırma’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Askerlik görevi ve 
şantiye şefliğinden sonra çeşitli illerde serbest mühendis 
ve müteahhit olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren mes-
leği icra etmeyi bıraktı. 
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İ. Hakkı Özden  

1950 yılında İzmir-Torbalı’da doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden me-
zun oldu. 1973 yılında İzmir Yol Su Elektrik Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1977-1980 yılları arasın-
da Devlet Su İşleri Adıgüzel Barajı Şube Müdürlüğü’nde 
görev yaptı. 1980 yılında YSE 3. Bölge Müdürlüğü’nde 
çalıştı. YSE Genel Müdürlüğü’nün 1985 yılında kapa-
tılıp Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kurulma-
sının ardından 1998 yılında Köy Hizmetleri 16. Bölge 
Müdürlüğü’nden emekliye ayrıldı. 

Ramazan Özdemir 

1947 yılında Muğla’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. Aynı yıl Muğla’da kendi bürosunda proje ve teknik 
hizmet üretti. Halen kendi mimarlık ve mühendislik bü-
rosunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

İrfan Özcan 

1949 yılında Eskişehir’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sümerbank Genel 
Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğü’nde, kesin hesap büro-
sunda, statik büroda ve yurtiçi şantiyelerinde projeci 
ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1982 yılında 
özelleştirme sebebiyle bu kurumdan ayrıldı. 1982-1988 
yılları arasında özel bir firmanın termik santral inşaatı 
şantiyesinde kontrol mühendisi olarak görev aldı. Aynı 
yıl Eskişehir’de kendi firmasını kurarak serbest çalışma-

ya başladı. 1997 yılında emekliye ayrıldı. Emekliye ayrıldıktan sonra da mesle-
ğine devam etti. Bir yapı denetim firmasında beş yıl boyunca inşaat denetçiliği 
yaptı. 2011 yılında özel bir firmada çalıştı. Şu anda herhangi bir mesleki faaliyeti 
bulunmamaktadır. 
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Hasan Avni Özdüzen 

1948 yılında Adıyaman’da doğdu. 1972 yılında Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. İnşaat yüksek mühendisi unvanını aldıktan 
sonra 1976-1995 yılları arasında resmi inşaat taahhüt 
işleri yaptı. 1996-2008 yılları arasında inşaat şirketlerin-
de yönetici olarak çalıştı. İki çocuk babasıdır. 

Refik Özdeş 

1943 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Me-
zuniyetten sonra kamu ve özel sektörde proje ve taahhüt 
işleri yaptı. Halen İzmir’de sanayi yapıları ve altyapı ko-
nularında müteahhitlik hizmeti vermektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Kemal Özel 

1947 yılında Mersin’de doğdu. 1972 yılında Elazığ Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
Aynı yıl özel bir şirkette kontrol mühendisi olarak göreve 
başladı. 1974 yılında özel bir şirketin fabrika inşaatın-
da iki yıl boyunca şantiye şefliği yaptı. 1976-1978 yılla-
rı arasında T.C Karayolları’nda Adana-Mersin karayolu 
yapımında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1971-1981 
yılları arasında bir süre özel bir firmada şantiye şefliği 
yaptı, muhtelif konut işlerini yürüttü. 1989-1993 yılları 
arasında kalite kontrol ve yapı kontrol şefi olarak gö-

rev aldı. 1993-1995 yılları arasında özel bir firmada şantiye kısım şefliği yaptık-
tan sonra başka bir firmada şantiye şefliği görevini 1997 yılına kadar sürdürdü. 
1997-2003 yılları arasında özel firmalarda sırasıyla kazı dolgu şefliği, toprak iş-
leri ve büyük sanat yapıları kontrol mühendisliği ve öngermeli kiriş imalatı kont-
rol mühendisliği görevlerinde bulundu. Özel bir firmada kesin hesap müdürü 
olarak çalıştı. Halen özel bir firmada üst yapı kontrol mühendisliği yapmaktadır. 
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Ahmet Özerdem  

1949 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1970 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Kısa dönem askerliği dışında serbest çalıştı. 
Çeşitli taahhüt işlerinden sonra halen serbest mühendis-
lik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Tunga Özer  

1944 yılında Ankara’da doğdu. Mühendislik eğitimine İs-
tanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladı ve Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Bir süre Prof. Dr. Sıracettin Bilyap’ın asistanlığını 
yaptı. 1975 yılında askerlik görevini tamamladıktan son-
ra SEKA Akdeniz Kâğıt Fabrikası’nın kuruluşunda kont-
rol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1976 yılında özel 
sektör bünyesinde şantiye şefliği yaptı. Müteahhit ola-
rak resmi taahhüt işlerine girdikten sonra 1985’te tekrar 
mühendisliğe dönerek sırasıyla şantiye şefliği, proje mü-

dürlüğü, inşaat koordinatörlüğü, proje müşavirliği görevlerinde bulundu. Halen 
İstanbul’da yapı denetim hizmeti vermektedir.

Timsal Özel 

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. 1967’den 2011 yılına kadar Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığına bağlı birimlerde görev yaptı. Bu birimlerde 
kontrollük, Denizli ve Van afet evlerinde yapım başmü-
hendisliği, beton prefabrik fabrikası başmühendisliği, 
daire başkan yardımcılığı, il imar müdür vekilliği, dene-
tim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001-2010 
yılları arasında yapı denetim komisyon üyeliği ve şube 
müdürlüğü, il bayındırlık müdür yardımcılığı görevlerini 

sürdürdü. 2011 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Namık Kemal Özgül 

1947 yılında Eskişehir’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1974 yılında aynı 
üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1972-1975’te 
Eskişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak, 1975-
1976’da ise Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nde hidrolik asistanı olarak görev yaptı. 1977-
190 ile 1989-1994’te Eskişehir Belediye Meclis Üyesi ola-
rak hizmet verdi. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında İnşa-
at Mühendisleri Odası Eskişehir Temsilcisi olarak görev 
yaptı. 1976 yılından bu yana serbest inşaat mühendisi 

olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ziya Özgen 

1944 yılında Kayseri-Talas’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu’nun akşam bölümünden mezun 
oldu. Lisans eğitimi boyunca gündüzleri muhtelif proje 
bürolarında projeci olarak çalıştı. Askerliğinin ardından 
Ankara’da Bayındırlık Bakanlığı’nın kamu inşaatların-
da kontrol mühendisi olarak 20 ay boyunca görev yaptı. 
1977 yılının ortalarında Ankara’da müteahhitliğe baş-
ladı ve 1989 yılına kadar konut ve işyeri inşaatları yap-
tı. 1980 yılında ise Çankırı Belediyesi’ne konut inşa etti. 

1990 yılında emekliye ayrıldı ve meslek hayatına bir süre ara verdi. 2005 yılında 
tekrar müteahhitlik yapmaya başladı. Halen İstanbul Bağcılar’da yap-sat işleri 
yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Veysel Özgül  

1948 yılında Malatya-Hekimhan’da doğdu. 1972 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden yüksek inşaat mühendisi 
olarak mezun oldu. Aynı yıl İller Bankası’nda kontrol 
mühendisi olarak göreve başladı. Askerliğinin ardından 
1975 yılında Devlet Su İşleri 66. Şube’de kontrol mühen-
disi olarak çalıştı. 1977-1979 yılları arasında yine DSİ’de 
6. Bölge’de Kalecik Barajı kontrol başmühendisi olarak 
görev yaptı. 1980-1986 yılları arasında çeşitli özel fir-
malarda sırasıyla; baraj inşaatı şantiye şefi yardımcılığı, 

baraj inşaatı şantiye şefliği, baraj büro şefliği ve yine baraj inşaatı şantiye şefliği 
görevlerinde bulundu. 1986-1994 yılları arasında ise yine özel bir firmada baraj 
proje müdürü olarak çalıştı. 
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Ekrem Özkan 

1948 yılında Yozgat-Boğazlıyan’da doğdu. Kayser Erkek 
Sanat Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan Vatan Mimarlık ve Mühen-
dislik Meslek Yüksekokulu’na geçerek 1972 yılında bura-
dan inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1972 yılında 
Yozgat Boğazlıyan’da serbest inşaat mühendisliği ve mü-
teahhitlik yapmaya başladı. 2010 yılında bir yapı dene-
tim şirketinin ortakları arasında yer aldı ve halen bu bü-
roda yapı denetim ortağı ve uygulama denetçisi olarak 
görev yapmaktadır. 

Osman Nuri Özgüven 

1944 yılında İzmir-Dikili’de doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Sonraki yıllarda İnşaat 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. 1984 yılında Dikili Belediye Başkanlığına seçildi. 
2004 yılında bir kez daha Dikili Belediye Başkanı oldu. 
Hakkında birçok dava açıldı. 10 tona kadar suyun ücret-
siz verilmesi ile ilgili dava en dikkat çekenlerden oldu. Bu 
davada sekiz yıl dört ay hapis cezası aldı. 

Hamdi Özgün 

1947 yılında Artvin-Ardanuç’ta doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Sırasıyla; Yol 
Su Elektrik 1. Bölge Müdürlüğü, Küçükköy-Kâğıthane-
İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerinde çalıştı. 
2001 yılında Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak 
emekli oldu. Halen Kartal ve Kadıköy’de bilirkişi olarak 
görev yapmaktadır.
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Doç. Dr. M. Tuğrul Özkan 

1950 yılında Rize-Kırıkhan’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl İTÜ İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği ve 
Temel İnşaatı Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başla-
dı. 1976 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra 
1978 yılında doktor, 1982 yılında yardımcı doçent un-
vanlarını aldı. 1982-1983 yılları arasında Anadolu Üni-
versitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde rotasyon 
görevi yaptı. 1995 yılında doçent oldu ve 1996 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı’na öğretim 

üyesi olarak atandı. Zemin mekaniği ile ilgili birçok araştırma kurumu, dernek, 
dergi ve kongreye aktif katılım sağladı. 2007-2008 yılları arasında zemin yapıları 
rektör danışmanı, İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Ata-
türk Vakfı kurucuları arasında yer aldı. Konusuyla ilgili çok sayıda mesleki maka-
le ve bildiriye imza attı. Halen 2007 yılında seçildiği İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim 
Kurulu üyeliği görevini sürdürmekte ve İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü ve İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ders vermektedir. Zemin mekaniği ve 
temel mühendisliği alanında Türkiye ve yurt dışında çok sayıda projede danış-
manlık yapmaktadır. 

Okyay Özkan  

1942 yılında Yalova’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-1974 yılları 
arasında Antalya’da özel bir firmada arazi mühendisi 
olarak görev yaptı. 1974-1980 yılları arasında yine aynı 
firmanın Samsun’daki baraj ve HES projelerinde yerüstü 
işleri kısım şefliği görevini sürdürdü. 1980-1982 yılları 
arasında şantiye şefliği yaptıktan sonra bir yıl boyunca 
Urfa’da bulunan derivasyon tünelleri inşaatında yerüstü 
kısım şefi olarak çalıştı. 1983-1993 yılları arasında sıra-

sıyla; Libya’da otoyol inşaatında şantiye şefliği, Samsun Bafra’da baraj ve HES 
inşaatında kaya ocakları kısım şefliği ve Manisa Soma kömür dekapajında proje 
müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1993-1995 yılları arasında özel bir firmanın 
otoyol inşaatında toprak işleri şefliği ve 1998-1999 yılları arasında bir başka özel 
firmada inşaat koordinatörlüğü yaptı. 2001-2002 yılları arasında ise Samsun’da 
özel bir şirketin sahibi olarak teknik müdürlük görevini sürdürdü. 
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Tahir Özkol  

1944 yılında Van’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1972-1975 yılları arasında 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı. 
1975 yılında şantiye şefi olarak serbest mühendisliğe 
başladı. 1976 yılında kendi firmasını kurarak taahhüt iş-
leri ile ilgilendi. 1985 yılında Van vergi rekortmeni oldu. 
Halen Ankara’da bir özel firmada çalışma hayatına de-
vam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Burhan Özkeşkek 

1945 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1973-1978 yıl-
ları arasında Kayseri Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nde 
önce kontrol mühendisliği ve daha sonra da yapım baş-
mühendisliği görevinde bulundu. 1979-1988 yılları ara-
sında kendi adına serbest olarak çalıştı. Halen kurucu 
ortağı ve sahibi olduğu şirkette çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

A. Eray Özkara 

1948 yılında Gaziantep’te doğdu. 1971 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1965-1971 yılları arasında Devlet Su İşleri’nde görev 
yaptı. 1979 yılında DSİ Bölge Müdür Yardımcılığı görevi-
ni bırakarak özel sektörde çalışmaya başladı. 1979-1980 
yılları arasında özel bir firmanın demir çelik tesisi in-
şaatında şantiye şefliği, 1980-1982 yılları arasında ise 
Libya’da yine özel bir firmada inşaat grup müdürlüğü 
görevlerinde bulundu. 1983 yılında kendi şirketini kura-
rak Gaziantep’te konut inşaatları ve projecilik yaptı. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 
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Celal Özsönmez  

1944 yılında Şanlıurfa-Birecik’te doğdu. Özelleştirilen 
Ankara Zafer Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu’ndan 
1972 yılında mezun oldu. Uzun yıllar İzmir’de serbest 
müteahhitlik yaptı. Halen İzmir’de özel bir şirkette hisse-
dar olarak yapı denetçiliği görevini sürdürmektedir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 

Güngör Özsoy 

1947 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında Adana 
İTİA Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973-1986 yılları arasında 
Adana Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde 1987-2003 
yılları arasında Adana Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nde 
çalıştı. 2003 yılında emekliye ayrıldı. 2003-2011 yılları 
arasında İstanbul ve Adana’da yapı denetim firmaların-
da yapı denetçisi olarak görev yaptı. Ayrıca özel sektörde 
sanayi yapılarına ilişkin danışmanlık ve proje koordina-
törlüğü görevlerinde de bulundu. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Ergin Özman 

1943 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. Askerlik görevi-
ni tamamladıktan sonra bir süre çalıştı ve 1966 yılında 
üniversite eğitimine başladı. 1972 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Işık Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre Zonguldak Alap-
lı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu ve 
1972 yılının sonlarında Karadeniz Ereğli’de serbest inşa-
at mühendisi olarak çalışmaya başladı. Halen bu göre-
vinde çalışmalarına devam etmektedir. 
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Fatih Nihat Öztürk 

1948 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirerek inşaat yüksek mü-
hendisi unvanıyla meslek hayatına başladı. 1973 yılında 
askerlik hizmetine başlayana kadar Köy işleri Bakanlığı 
Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Önce 
özel bir şirkette ve daha sonra sırasıyla; Devlet Su İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğü Ankara Su Temin Proje Müdürlüğü’nde 
ve DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Da-
ire Başkanlığı’nda çalıştı. Daha sonra tekrar aynı özel 
şirkette üç yıl daha görev yaptı. Son olarak Kalkınma 

Bankası’nın müşavirlik firmasında çalışarak 1997 yılında emekliye ayrıldı. 

Fahrettin Öztürk  

1942 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’ndan me-
zun oldu. Kısa bir dönem SSK Genel Müdürlüğü İnşaat 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerliğini tamamladıktan sonra 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlü-
ğü Samsun 8. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol hizmetlerin-
de bulundu. 1979 yılında kendi isteğiyle istifa etti. 1980-
1981 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefi olarak 
çalıştı. 1982 yılında kendi şirketini kurdu. 1997 yılında 
ise başka şirketin kuruculuğunu üstlendi. Çeşitli taahhüt 

ve inşaat işleri gerçekleştirdi. 2009 yılında çalışma hayatını sonlandırdı. Evli ve 
beş çocuk babasıdır.

Asım Öztürk 

1951 yılında Trabzon-Tirebolu’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Gala-
tasaray Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İki 
yıllık serbest çalıştıktan sonra 1975 yılında Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak göreve 
başladı. 1975-1978 yılları arasında Karayolları 7. Bölge 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği, kontrol şefliği ve 
servis şefliği görevlerinde bulundu. 1978 yılında Kara-
yolları 17. Bölge Müdürlüğü’ne grup mühendisi olarak 
atandı ve aynı kurumda grup şefi, Kınalı Edirne Otoyolu 

kontrol başmühendisi ve otoyol yapım başmühendisi olarak çeşitli görevler aldı. 
Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli tarihlerde vekâleten bölge müdürü 
olarak görev yaptı; 1998-2011 yılları arasında yılında bölge müdür yardımcılığı-
na atandı. 17. Bölge Müdürlüğü’nün 1. Bölge Müdürlüğü ile birleştirilmesinden 
sonra bölge müdür yardımcısı olarak görevine devam etti. Halen bu görevini sür-
dürmektedir. 
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Semih Öztürk 

1946 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Yıldız Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971-
1972 yılları arasında özel bir firmada statikler olarak 
görev yaptı. 1972-1976 yılları arasında sırasıyla; şantiye 
şefliği, Bayındırlık Müdürlüğü ve kontrol mühendisliği 
görevlerinde bulundu. 1976-1977 yılları arasında İmar 
İskân Bakanlığı İstanbul İl İmar Müdürlüğü’nde görev 
yaptı. 1977- 1983 yılları arasında özel bir firmanın Ce-
zayir’deki projelerinde bölge amirliği, 1983-1986 yılları 

arasında Cezayir’deki inşaatlarında proje müdür yardımcılığı, 1986-1991 yılla-
rı arasında yine Cezayir’de bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1992-2000 
yılları arasında Cezayir’de serbest danışmalık yaptı. 2001-2011 yılları arasında 
İstanbul, Mersin ve ağırlıklı olarak da Cezayir’de; Afrika İş Geliştirme Müdür-
lüğü, proje müdürlüğü, şantiye şefliği, şantiye müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve 
serbest danışmanlık işlerinde çalıştı. 2011 yılında İstanbul’da özel bir firmada 
Kuzey Afrika ve Frankon Ülkeler Genel Müdürlük görevine başladı 2012 yılında 
da bir başka firmanın Kuzey Afrika Danışmanı olarak çalıştı. Halen bu görevinde 
devam etmektedir. Evlidir.

Mustafa Öztürk 

1939 yılında Bulgaristan’da doğdu ve 1951 yılında 
Türkiye’ye geldi. 1954-1958 yılları arasında Ankara Yapı 
Enstitüsü’nde yatılı okudu. Kamuda memur olarak ça-
lışırken Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
İnşaat Bölümü’nün gece kısmını bitirdi. Emekli olduktan 
sonra bir müddet şantiyelerde görev yaptı. Halen denetçi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Mesut Öztürk 

1948 yılında Hakkâri’de doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1973 yılında Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nde 
inşaat mühendisi olarak çalıştı. Bu kurumda çeşitli gö-
revlerde bulunduktan sonra 1981 yılında istifa ede-
rek serbest çalışmaya başladı. 1992 yılı Haziran ayında 
Van’da yapılan Belediye Başkanlığı ara seçimine katı-
larak Van Belediye Başkanlığı’na seçildi. 1994 yılı Mart 
ayına kadar bu görevini sürdürdü. Halen müteahhitlik 
yapmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Süleyman Nazif Paketçi 

1947 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1990 yılları 
arasında yurtiçi ve yurtdışında özel ve resmi işlerde şan-
tiye şefliği ve şantiye müdürlüğü görevlerinde bulundu. 
1991 yılından beri özel bir şirketin kurucu ortağı olarak 
inşaat işleri ile ilgilenmektedir. Evli ve iki çocuk babası-
dır. 

Hilmi Özüpek 

1946 yılında Tekirdağ-Malkara’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezu-
niyetinin ardından sırasıyla; Sivas Yapı işleri 16. Bölge 
Müdürlüğü’nde, 1978 yılından itibaren Tekirdağ Bayın-
dırlık ve İskân Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve mü-
dür yardımcısı olarak görev yaptı. 1997 yılında emekliye 
ayrıldı. Halen bir yapı denetim firmasında çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zihni Öztürk  

1949 yılında Çanakkale-Çan’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından 1980 yılına kadar İstanbul’daki şantiyelerde, 
Boğaziçi Üniversitesi’nin ek binalarının ve Fatih santral 
binasının, yine Fatih PTT hizmet binasının yapımında 
şantiye şefliği ve şantiye şef yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. 1980-1984 yılları arasında serbest mühendislik 
yaptı. 1984 yılında inşaat şirketini kurdu. Kendi firma-
sıyla birçok kamu binasının onarım işlerini üstlendi. Ay-

rıca pek çok fabrika binası inşa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Bürgehan Postalcıoğlu 

1949 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 1974’te Londra Üni-
versitesi Kraliyet Koleji Yapı Mühendisliği Bölümlerinden 
mezun oldu. Son on yılda İstanbul’da konut ve ofis komp-
leksleri, alışveriş merkezleri ve yüksek yapıların inşaatla-
rında inşaat mühendisi olarak çalıştı. Halen bu görevini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

N. Bora Partal  

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun olmadan bir yıl 
önce özel bir firmada teknisyen olarak çalışmaya başla-
dı. Askerlik görevinin ardından yine aynı firmada proje 
mühendisi olarak görev aldı. 1976-1978 yılları arasında 
bir başka firmada proje mühendisliği görevini sürdürdü. 
1978-1980 yılları arasında Türkiye İş Bankası bünyesin-
de çeşitli statik ve betonarme projeleri yaptı. 1980-1999 
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge 

Müdürlüğü’nde etüt proje başmühendisliği ve kontrol şefliği görevlerinde bulun-
du. 1999-2012 yılları arasında özel bir şirketin kurucu ortağı, yöneticisi ve proje 
müdürü olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi, TCDD 1. Bölge 
ve 6. Bölge Müdürlüğü, TCK Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi 
birçok kurumun işlerini yaptı. 

Ayşe (Nazlı) Pakoğlu 

1949 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Kanada 
Sherbrooke Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini ta-
mamladı. Aile şirketinin ortaklarındandır. Evli ve iki ço-
cuk annesidir. 
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Mustafa Nihat Pütürgeli 

1947 yılında Malatya-Pötürge’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından İmar İskân Bakanlığı’nda göreve 
başladı. Malatya İl İmar Müdürlüğü ve Planlama Bölge 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1982 yılında istifa 
ederek serbest çalışmaya başladı. Halen mesleki çalışma-
larına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Mehmet Sinan Pulur 

1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında DSİ Genel 
Müdürlüğü’nün yurtdışı burslu öğrencisi olarak İtalya 
Padova Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1972 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Daire-
si Başkanlığı’nda proje mühendisi olarak görev yapmaya 
başladı. 1974 yılında ise DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde 
(İstanbul) içme suyu projelerinde kontrol mühendisi ve 
başmühendis olarak görev yaptı. 1975-1981 yılları ara-
sında asıl görevinin yanı sıra İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi’nde sözleşmeli asistan ve öğretim görevlisi olarak Hidrolik 
dersleri verdi. 1995’te İstanbul İçmesuyu Projeleri Şube Müdürü, 1996’da Proje ve 
İnşaat Şube Müdürü ve 1998’den 2005’e kadar da DSİ 14. Bölge Müdür Yardım-
cısı olarak görev yaptı. 2005 yılında DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcılığı görevinden 
emekliye ayrıldı. 

Şükrü Poyraz 

1945 yılında Ordu’da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Meslek Yüksekokulu’nda tamamladı. 1973 yı-
lında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 
1976 yılında Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü’nde çalış-
tı; mühendislik, şeflik ve müdürlük görevlerinde bulun-
du. 1999 yılında emekliye ayrıldıktan sonra kooperatif 
inşaatlarında kontrollük görevinin yanı sıra kooperatif 
başkanlığı da yaptı. Halen bir yapı denetim şirketinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Muhlis Sağır 

1948 yılında Erzincan’da doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar 
Erzincan’da proje müellifi ve yapı malzemeleri yetkili 
satıcısı olarak çalışmanın yanı sıra taahhüt işleriyle uğ-
raştı. 1983-1999 yılları arasında belediye meclis üyeliği 
yaptı. Mühendislik, müşavirlik, kontrollük ve bilirkişilik 
faaliyetlerinin yanı sıra halen Bursa’da taahhüt işlerine 
ve ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Erol Sağdıçoğlu 

1943 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. 1964 yılından mezuniyet 
tarihine kadar sırasıyla SSK Genel Müdürlüğü İhtiyar-
lık Müdürlüğünde memurluk, SSK Yenişehir Dispanseri 
İdare Amirliği, SSK Genel Müdürlüğü İnşaat Müdürlü-
ğü İdare Amirliği görevlerinde bulundu. 1972 yılında ise 
yine SSK Genel Müdürlüğü İnşaat Daire Başkanlığı’na 
atandı. 1973-1996 yılları arasında sırasıyla; Çalışma Ba-
kanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müfettişliği, SSK İnşa-

at Daire Başkanlığı’nda inşaat mühendisliği, SSK Ölçümleme ve İşçilik Nispetleri 
Bürosu Şefliği, Taşınmaz Mallar Daire Başkanlığı’nda inşaat mühendisliği, SSK 
Zonguldak Sigorta Müdürlüğü’nde inşaat mühendisliği görevlerinde bulundu. 
1996 yılında emekliye ayrıldıktan sonra çeşitli firmalarda genel koordinatörlük 
yaptı. Halen yapı denetim işiyle uğraşmaktadır. Evlidir. 

Aydın Saban 

1943 yılında Elazığ-Maden’de doğdu. 1972 yılında An-
kara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Zafer Mühendislik 
Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinden 
sonra bir kamu kuruluşunda inşaat kontrol mühendi-
si ve inşaat başmühendisi olarak görev yaptı. 1992 yılı 
Ekim ayında çalıştığı kurumdan emekliye ayrıldıktan 
sonra özel bir inşaat firmasında şantiye şefi olarak gö-
rev yaptı. Yapı denetim firmalarının açılmasından sonra 
inşaat yapı denetçisi olarak Aralık 2010 tarihine kadar 
çalıştı. Halen mesleği ile ilgili işlerle uğraşmaktadır. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 
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Sadrettin Salmanoğlu 

1949 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1972-1981 yılları arasında TCK 15. Bölge 
Müdürlüğü’nde hizmet yaptı. 1981-2000 yılları arasında 
Türkiye Elektrik Kurumu Çatalağzı-B Termik santrali in-
şaatında kontrol başmühendisi ve iletme bakım başmü-
hendisi olarak görev yaptı. 2000 yılında emekliye ayrıldı. 
2000 yılından günümüze kadar Ankara’da müşavirlik, 
şantiye şefliği ve yapı denetçiliği görevlerinde bulundu. 
Halen özel bir firmada çalışmalarını sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

385 Rafet Sağlam 9533

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1973-
1974 yılları arasında Gümüşhane Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü’nde önce kontrol şefi olarak ve sonra mü-
dür vekili olarak görev yaptı. 1974-1975 yılları arasın-
da Trabzon Yapı işleri 11. Bölge Müdürlüğü’nde statiker 
projeci olarak çalıştı. 1975-1985 yılları arasında Trabzon 
Yapı işleri 11. Bölge Müdürlüğü emrinde statiker proje-
ci olarak bulundu. 1985-1996 yılları arasında sırasıyla; 

Sivas Bayındırlık ve İskân Müdürü, Trabzon Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde 
uzman mühendis olarak görev yaptı ve 1996 yılında emekliye ayrıldı. 1996-2002 
yılları arasında özel firmalarda sırasıyla; proje müdürü, şantiye şefi, yapı dene-
tim firması kurucu ortak ve kontrol şefi olarak çalıştı. 2002-2004 yılları arasında 
kendi bürosunda çeşitli proje ve mühendislik faaliyetlerinde yer aldı. 2004-2012 
yılları arasında ise çeşitli yapı denetim firmalarında proje denetçisi-statiker ola-
rak çalışmanın yanı sıra Ankara’da şantiye şefliği, proje müdürlüğü görevlerin-
de bulundu. 2012 yılında ise bir yapı denetim firmasında proje denetçisi olarak 
çalıştı. 

Bekir Sağlam 

1947 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. 
1972-1974 yılları arasında İzmir’de bir proje bürosunda 
betonarme-statik üzerinde çalıştı. Askerlik görevini ta-
mamladıktan sonra 1975 yılında İzmir’de kendi mimar-
lık-mühendislik bürosunu açtı. 1980 yılına kadar muh-
telif müteahhitlerin konut inşaatlarının mimari proje, 
betonarme-statik hesaplarını yaptı. Bir süre, yap-sat 
işiyle uğraştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kasım Sapmaz  

1948’de Niğde’de doğdu. 1972 yılında Elazığ Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetini takiben Van Karayolları 11. Bölge 
Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi olarak göreve başla-
dı. Kurumda dört yıl çalıştıktan sonra sırasıyla; Kayse-
ri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Sivas Karayolları 16. 
Bölge Müdürlüğü, Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlü-
ğü, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
çalıştı. Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde köprü 
başmühendisi olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra 

özel bir şirkette kalite kontrol başmühendisi olarak çalışmaya başladı. Halen bu 
görevi sürdürmektedir. 

Vahap Samanlı 

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun 
oldu. 1974 yılında ise yine aynı üniversite DSİ Araştır-
ma Dairesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1974 
yılına kadar DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü’nde gö-
rev yaptı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul İller Ban-
kası 16. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 1976-1988 yılları 
arasında özel bir firmada teklif hazırlama ve planlama 
müdürü, proje yönetmenliği, şantiye mühendisliği, tesis 
montajı görevlerinde bulundu; mühendislik ve uygulama 

hizmetlerinde çalıştı. 1988-1990 yılları arasında serbest müşavirlik yaptıktan 
sonra değişik firmalarda proje yönetmeni, proje direktörlüğü, mühendislik ve ta-
sarım direktörlüğü görevlerini sürdürdü. 

İsmail Samancıoğlu 

1946 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mes-
lek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İki yıl proje işle-
ri ile uğraştıktan sonra İstanbul Karayolları 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. Bu kurumda kontrol 
mühendisi, kontrol şefi ve asfalt arazi mühendisi olarak 
çalıştı. 1998 yılında ise aynı kurumdan emekliye ayrıldı. 
Emekliye ayrıldıktan sonra çeşitli mühendislik ve müşa-
virlik danışmanlık firmalarında meslek hayatına devam 
etti. Halen bir yapı denetim firmasında çalışmaktadır. 
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Şenel Sarı  

1950 yılında Giresun’da doğdu. 1967 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’ne kaydoldu. Bir yıl 
Elektrik Fakültesi’nde okuduktan sonra Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ne girdi. İkinci ve üçüncü 
sınıfları KTÜ İnşaat Fakültesi’nde okuduktan sonra İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ne geçti. 1972 
yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden yüksek mühendis un-
vanıyla mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Giresun’da 
serbest proje mühendisliği yapmaya başladı. 1980-2000 
yılları arasında inşaat müteahhitliği yaptı. Bir dönem 

Giresun İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Halen 
proje mühendisliği ile teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet Doğan Saraçoğlu 

1947 yılında Amasya’da doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mimarlık ve Mühendislik Okulu’ndan mezun 
oldu. 1973 yılından sonra Amasya’da serbest plan-proje-
kontrollük ve müteahhitlik hizmetlerinde bulundu. 2000-
2004 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Amasya 
Temsilciliği görevini sürdürdü. Halen bir yapı denetim 
bürosunda proje kontrollüğü yapmaktadır. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır. 

Hidayet İ. Saraç 

1951 yılında Erzurum’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1973 yılında askerlik görevine kadar Karayolları Genel 
Müdürlüğü Araştırma Fen Heyeti Daire’sinde araştırma 
mühendisi olarak görev yaptı. 1976 yılında askerlik göre-
vini tamamladıktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlim-
ler Akademisi’nde işletme dalında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 1976 yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
açtığı yurtdışı doktora sınavını kazanarak MEB adına 
ABD’ne (Univ. Of Houston, Texas) gitti. Amerika’da özel 

bir şirketin “Açık Deniz Platformları” projelerinde proje mühendisi olarak çalış-
tı. Yurda döndükten sonra çeşitli firmalarda teknik müdür yardımcılığı, yurtdışı 
projeleri koordinatörlüğü ve genel müdür, yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde 
bulundu. 2010 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Şener Sayın  

1944 yılında Sinop-Gerze’de doğdu. 1971 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1977 yılla-
rı arasında iki ayrı özel firmanın baraj ve HES inşaatla-
rında mühendis ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1977-
1986 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde inşaat mühendisi, teknik 
uzman ve Bayındırlık Müdürü olarak kamuya ait birçok 
bina ve altyapı inşaatları ve proje uygulamalarında gö-
rev aldı. 1986-1995 yılları arasında Ulaştırma Bakanlı-

ğı DLH Genel Müdürlüğü bünyesinde iskele, balıkçı barınağı, mendirek ve hava 
alanı inşaatlarında başmühendis olarak görev yaptı. 1998-2000 yılları arasında 
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nde öğretim görevlisi 
olarak Zemin Mekaniği ve Şantiye Tekniği dersine girdi; Yapı İşleri Daire Başkanı 
olarak görev yaptı. 2000 yılında emekliye ayrıldı. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici 
Belgesi almaya hak kazandı. Halen bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Latif Satı 

1949 yılında Kars’ta doğdu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1974 yılları arasında Tarım Bakanlığı Devlet Üret-
me Çiftlikleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda 
kontrol mühendisliği ve daire başkan yardımcılığı görev-
lerinde bulundu. 1974-1978 yılları arasında Kars Bayın-
dırlık Müdürü, 1978-1984 Antalya Bayındırlık Müdürü, 
1984-1997 yılları arasında ise Antalya Akdeniz Üniversi-
tesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yaptı 
ve emekliye ayrıldı. Emekli olduğundan beri inşaat yapım 
işleri ile uğraşmaktadır. 

Necmettin Saruhan  

1947 yılında Rize-Ardeşen’de doğdu. Üniversite eğitimini 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu’nda tamamladı. 1973-1999 yıl-
ları arasında Bayındırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakan-
lığı DLH Genel Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde 27 yıl 
çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. 2000-2010 yılları ara-
sında özel bir firmada toprak ve tahkimat İşleri kontrol 
mühendisi ve hakediş ve kesin hesap başmühendisi ola-
rak çalıştı. Halen özel bir firmada mesleki faaliyetlerini 
sürdürmektedir.
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Şevket Serter 

1947 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. 1971 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ereğli Demir Çelik 
Fabrikaları’nda İhaleli İşler-İnşaat Kontrol Mühendisi 
olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra saha mü-
hendisi olarak çalışmalarına devam etti. Askerlik sonra-
sı Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda ihaleli işler-inşaat 
kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. Fabrikalar-
da alt yapı ve üst yapı imalat-montaj mühendisi olarak 
çalıştı ve 1980’li yıllarda görevini başmühendis olarak 

sürdürdü. 1990-1997 yılları arasında özel bir firmada inşaat müdürü olarak 
görev yaptı ve 1997 yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra dört sene 
boyunca serbest ticaret ile uğraştı. 2004-2005 yılları arasında özel bir firma-
da kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinde bulundu. 2005-2007 yılları arasında 
bir başka özel firmada Tersane Yatırımlar Müdürü görevinde bulunduktan sonra 
yine özel bir firmada 2008 yılına kadar teknik danışmanlık görevi yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Halim Özdemir Sekban 

1950 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Dört yıl özel 
sektörde çalıştıktan sonra 1976 yılında Orman Ürünleri 
Sanayi Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı; kurumda 
mühendis şube müdürü ve daire başkanı olarak görev 
yaptı. 1999 depremlerinden sonra Türk Telekom Genel 
Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde çalıştı. 2004 yılında 
emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Atilla Sayış 

1948 yılında Çorum-Sungurlu’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1974 yılın-
da aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1974-1988 yılları arasında bir bankada statik ve altyapı 
şefliği, eksperlik, şantiye kontrol mühendisliği görevle-
rinde bulundu. 1988-1994 yılları arasında özel bir firma-
da statik büro müdürü olarak çalıştı ve Ankara-Gerede 
ve Ankara Çevre Otoyolu projesinde tüm sanat yapıları 
proje kontrollüğü, İzmir-Aydın Otoyolu’nda yol boyu ser-
vis alanları yapıları projelerinde görev aldı. 1994-1998 

yılları arasında bir firmada uzman mühendis olarak görev yaptı. Lütfü Kırdar 
Kongre Merkezi inşaatında yapım kontrolörü olarak çalıştı. 1998-2006 yılları 
arasında özel bir firmada Bolu Tünelleri ve Viyadüklerinde kontrol mühendisi ve 
güçlendirme sorumlusu olarak görev yaptı. 2006-2011 yılları arasında yine aynı 
firma bünyesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne inşaat mühendisliği hizmetle-
ri konusunda danışmanlık yaptı. 
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Servet Sir  

1949 yılında Çorum’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl içinde Çorum Beledi-
yesi Fen İşleri’nde mesleki görevine başladı. 1974 yılında 
Çorum Belediyesi’ndeki görevinden istifa ederek serbest 
çalışmaya başladı. 1974-2011 yılları arasında proje ve 
müteahhitlik işleri yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Tüncer Sezgin 

1938 yılında Artvin-Şavşat’ta doğdu. 1962 yılında Erzu-
rum Akşam Tekniker Okulu İnşaat Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972 yılına kadar İmar ve İskân Bakanlığı Mesken 
Genel Müdürlüğü’nde inşaat teknikeri olarak görev yap-
tı. 1972 yılında AİTİA Zafer Mühendislik Mimarlık İnşa-
at Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1973 yılları arasında 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nde kesin hesap ve şartname 
başmühendisi, 1973-1974 yılları arasında Antalya Ha-
vaalanı Pisti inşaatında şantiye şefi, 1974-1978 yılları 
arasında ise Antalya Belediye İmar ve Fen İşleri Müdürü 

olarak çalıştı. 1978 yılında bir yıl boyunca YSE 4. Bölge Müdürlüğü görevinde 
bulundu. 1987-1990 yılları arasında Antalya’da bir kooperatife ait konut inşa-
atlarının teknik müdürlüğünü yaptı. 1979-1998 yılları arasında Antalya’da pro-
je bürosu açarak statik, betonarme ve çelik projeleri ile resmi taahhüt işleri ile 
uğraştı. 1998 yılından itibaren özel bir firmanın HES tesisleri inşaatında inşaat 
mühendisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Necat Sezer 

1943 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Koca-
eli İzmit Belediyesi’nde inşaat şefi olarak göreve başla-
dı. 1975 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra 
yine aynı kurumda 1978 yılına kadar Fen İşleri Müdürü 
olarak görev yaptı. 1978 yılında belediyedeki görevinden 
ayrıldı ve emekli olduğu 2005 yılına kadar SEKA Genel 
Müdürlüğü’nde inşaat kesin hesap Şefi ve Emlak İnşaat 
Müdürü olarak görev yaptı. Halen serbest olarak çalış-
malarını sürdürmektedir.
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Etem Soygür 

1946 yılında Manisa-Alaşehir’de doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli özel firmalarda ve Ala-
şehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kontrol şefliği 
ve şantiye şefliği yaptı. 1979 yılında proje mühendisi ve 
müteahhit olarak görevini sürdürdü. 2009 yılında emekli 
oldu. Halen bir yapı denetim şirketinde kontrol elemanı 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Kadri Soydamal 

1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğü’nde göreve baş-
ladı. Ardından taahhüt işleri yaptı. 1981 yılında kendi 
şirketini kurdu. Ayrıca sanayi sektöründe imalat işleri 
yaptı. Halen serbest olarak çalışmaktadır. 

Faik Solak  

1944 yılında Balıkesir-Savaştepe’de doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yı-
lında Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevinde 
bulundu. 1975 yılında askerlik görevini tamamladı ve 
1990 yılına kadar serbest mühendis olarak çalıştı. Bun-
dan sonraki görevine Balıkesir Köy Hizmetleri’nde devam 
edip 2003 yılında emekliye ayrıldı. Halen Edremit’te bir 
yapı denetim firmasında mesleki faaliyetini sürdürmek-
tedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. 
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Abdullah Subakan 

1946 yılında Denizli-Babadağ‘da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ken-
di firmasını kurarak mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 
Halen özel olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Sözer 

1948 yılında Manisa-Salihli’de doğdu. 1972 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra kendi bürosunda serbest 
çalıştı. 1984-1989 yılları arasında İzmir İl Genel Meclis 
üyeliği yaptı. 1989-1994 yılları arasında Bornova Beledi-
ye Başkanlığı görevinde bulundu. Emeklidir. Halen proje 
ve şantiye işlerinde mesleki faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. İki çocuk babasıdır.

Ahmet Turan Sözen 

1943 yılında Tokat’ta doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972- 1974 yılları arasında Samsun 7. Bölge 
Müdürlüğü kapsamında çeşitli inşaat işlerinde şantiye 
şefi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra Samsun Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisliği ve amirliği görevlerinde bulundu. 
1978-1984 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
inşaatlarda şantiye şefliği yaptı. 1984-2008 yılları ara-
sında İzmir Konak Belediyesi İmar Müdürlüğü Fen İşleri 

Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Alim Şadan 

1948 yılında Manisa-Kula’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-
1982 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 3. 
Bölge Müdürlüğü’nde statiker ve proje denetimi görev-
lerinde bulundu. 1982-2000 yılları arasında çeşitli fir-
malarda proje müdürü ve proje müdür yardımcısı olarak 
görev yaptı. 1998-2005 yılları arasında İnşaat Mühen-
disleri Odası Antalya Şubesi’nde proje, afet ve mevzuat 
vb. komisyonlarının çalışmalarında yer aldı. Aynı za-

manda çeşitli yapı denetim firmalarında çalıştı. Halen İMO İzmir Şubesi’nde ça-
lışmaktadır. 

Mustafa Sümerli 

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kayseri Belediyesi 
İmar Müdürlüğü’nde göreve başladı. Daha sonra resmi 
taahhüt işleri ile yap-sat müteahhitliği yaptı. 1979 yı-
lında yurt dışında özel ve kamu işlerinde proje müdürü 
ve şantiye şefi olarak görevini sürdürdü. 1991 yılında ül-
keye dönerek yüksek katlı bina inşaatlarında yoğunlaştı. 
Emekli oldu; bu dönemde özel bir firmada proje müdür 
yardımcısı olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nurettin Sunu 

1942 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Özel 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini yedek su-
bay öğretmen olarak tamamladıktan sonra Karayolları 
2. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü’nün muhtelif kademelerinde çalışarak 
aynı kurumdan başmühendis olarak emekli oldu. Emek-
liliğinin ardından müşavir mühendis olarak mesleğini 
sürdürdü. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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İsmail Şarlak 

1950 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Afyon 
Toprak Su Başmühendisliği’nde göreve başladı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra kendi bürosunu açarak 
mühendislik ve müteahhitlik yaptı. Halen kendi firma-
sında resmi taahhüt işleri, yap-sat, özel bina inşaatları 
yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Hidayet Şahin 

1950 yılında Afyon-Dinar’da doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Okul yaşamını burs alarak sonlandırdığı için beş yıl 
süre ile DSİ‘de görev aldı. Daha sonra serbest çalışmaya  
başladı. 1998 yılında emekli oldu. 

Aslan Şahin 

1945 yılında Artvin-Şavşat’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1980 yılla-
rı arasında Samsun Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol 
mühendisi ve kesin hesap şefi olarak çalıştı. 1981-1999 
yılları arasında özel şirketlerde sulama barajı, içme suyu, 
konut, iş merkezi ve sahil yolu gibi inşaatlarda şantiye 
şefi ve şantiye müdürü olarak görev yaptı.
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Hasan Şenyurt 

1946 yılında Ordu’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Halen 
kendi firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

Akay Şenel 

1947 yılında Antalya-Manavgat’ta doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra Manavgat Belediye-
si İmar Müdürlüğü’nde görev yaptı daha sonra serbest 
müteahhit olarak mesleğini sürdürdü. 1977-1999 yılları 
arasında Manavgat Belediye Meclis üyeliği ve Manavgat 
Belediye Başkanlığı yaptı. İki çocuk babasıdır.

Fikri Şehribanoğlu 

1947 yılında Van’da doğdu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. 1968-1973 yılları arasında 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nde göre-
ve başladı. 1973-1976 yılları arasında Van Bayındırlık İl 
Müdürlüğü’nde proje ve kesin hesap kontrollük görevle-
rini yürüttü. 1976-1999 yılları arasında özel bir şirkette 
danışmanlık ve taahhüt işleri yaptı. 1980-1999 yılları 
arasında TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, kapalı yüzme 
havuzu ve huzurevi inşaatları gibi işlerde şantiye şefi 

olarak görev aldı. 1999-2001 yılları arasında danışman ve proje müdürü olarak 
görevini sürdürdü. 2001-2012 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında YYÜ İnşaat ve 
Emlak Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2012 yılında emekli oldu.
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Vural Tahan 

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
özel bir firmada statiker olarak çalıştı. 1975 yılında İller 
Bankası Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla; başmühendis, 
fen heyeti müdürü, şube müdürü ve daire başkan yar-
dımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında emekli oldu. 2006 
yılına kadar özel bir şirkette satış ve pazarlama müdürü 
olarak çalıştı. 2006-2010 yılları arasında yapı denetim 
firmalarında uzman mühendis olarak kontrollük yaptı. 

Halen uluslararası müşavirlik firmasında duble yol inşaatında yapım başmühen-
disi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bekir Özcan Şişman 

1945 yılında Karabük-Safranbolu’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden inşa-
at yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Tekel Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra İzmir YSE Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Ardından özel sektörde, koopera-
tiflerde ve yapı denetim firmasında mesleğini sürdürdü.

M. Sami Şenyurt 

1945 yılında Malatya-Arapgir’de doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun ol-
duktan sonra DLH Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 
1976 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizas-
yon Dairesi Başkanlığı’nda başmühendis ve şube müdürü 
olarak mesleğini sürdürdü. 2004 yılında emekli oldu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 
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Mehmet Nihat Taner 

1950 yılında Mersin’de doğdu. 1972 yılında Boğaziçi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Yüksek lisans eğitimini University of Missouri-Rolla 
ABD’de doktora çalışmasını Concordia University, Mont-
real Kanada’da tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, 
Concordia University-Centre for Building Studiesde ders 
verdi. 1988 yılında kurucu ortağı olduğu şirketinde mes-
leğini sürdürmektedir.

Eyüp Sabri Tanalp 

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1970-1973 yılları arasın-
da Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü’nde 
çalışmaya başladı. 1973-1975 yılları arasında Eskişehir 
Şeker Fabrikası’nda inşaat şefi olarak görev yaptı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra Ankara Şeker 
Fabrikası’nda kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1977-
1987 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel 
Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi ve başmühendis olarak 

görev yaptı. 1977-2007 yılları arasında özel sektörde çalışmaya başladı; kont-
rol mühendisi, şantiye müdürü ve koordinatör olarak görev yaptı. 1992 yılında 
emekli oldu. 2011 yılında kendi şirketini kurdu. Halen bir yapı denetim firmasın-
da denetim görevlisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.

Bahri Tamtürk 

1943 yılında Uzundere’de doğdu. 1972 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest mühen-
dis olarak çalıştı. 1981-1995 yılları arasında İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nde çalıştı 
ve aynı kurumdan emekli oldu. Halen bir yapı denetim 
firmasında mesleğini sürdürmektedir.
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Murat Tatarer 

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra özel sektörde çeşit-
li firmalarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev 
yaptı. 1987-2004 yılları arasında Emlak Bankası İnşaat 
Bölümü’nde kontrol mühendisi, proje uygulama daire 
başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen özel sektörde yapı 
denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Osman Nuri Taşkın 

1947 yılında Sinop-Ayancık’ta doğdu. 1971 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1970-1975 
yılları arasında İstanbul ve çevresinde, fabrika inşaatla-
rında saha mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı. 1975 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1976 yılında ku-
rucu ortağı olduğu şirketiyle yüklenici olarak taahhüt 
işlerine başlayarak 1996 yılına dek birçok fabrika, işyeri, 
çarşı ve askeri tesis inşaatı gerçekleştirdi. 1996 yılında 
kendi taahhüt ve danışmanlık şirketini kurdu. 1996-2012 
yılları arasında yurt dışında fabrika, yurt içinde fabrika, 

işyeri, çarşı ve HES inşaatları gerçekleştirdi. Halen kendi kuruluşu olan danış-
manlık şirketinde mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aydın Tarı 

1950 yılında Giresun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972-1981 yılları arasında DSİ 7. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli baraj inşaatlarında kontrol 
mühendisi ve başmühendis olarak göreve başladı. 1981-
1982 yıllarında yurtdışında konut inşaatında şantiye şefi 
olarak görev yaptı. Ülkeye döndükten sonra DSİ’nin çe-
şitli bölge müdürlüklerinde sırasıyla şube müdürü, proje 
müdürü, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak 
çalıştı. 1998-2010 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 

proje müdürlüğü yaptı. Halen özel bir firmada proje koordinatörü ve danışman 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

158

Avni Terzioğlu 

1946 yılında Rize-Pazar’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra serbest mühendis 
olarak çalışmaya başladı. 1976 yılında Samsun YSE Böl-
ge Müdürlüğü’nde sırasıyla; kontrol mühendisi, köprüler 
şefi, yol işleri şefi, bölge müdür yardımcısı ve il müdürü 
olarak görev yaptı. 1998 yılında emekli oldu. Halen ser-
best mühendis olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Abdülkadir Terzi 

1946 yılında Kars’ta doğdu. 1972 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra özel bir fabrikada inşaat mühendisi olarak 
görev yaptı. 1977-1992 yılları arasında SSK Genel Mü-
dürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda sırasıyla; statik 
büro, keşif ihale büro şefi ve şube müdürü olarak çalıştı. 
1992-2003 yılları arasında poliklinik, hastane gibi inşaat 
işlerinde kontrol şefi ve statik büro şefi olarak mesleğini 
sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Faruk Tekinşen 

1948 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
çeşitli özel firmalarda statiker mühendis, yapı kontrollü-
ğü, keşif, ihale tanzimi, serbest proje faaliyetleri, konut 
inşaatları yapı denetimi, alt yapı ve çevre düzenlemesi 
gibi işlerin denetim çalışmalarında görev aldı. 2006-
2011 yılları arasında iş merkezi yapım çalışmaları ve bazı 
konutların güçlendirme işlerinde şantiye şefi ve kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. Halen deprem güçlendir-

me ve bina yenileme inşaatında proje müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Emekli. Evlidir.
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Hüseyin Avni Tezsezener 

1943 yılında Ankara’da doğdu. 1968 yılında İller Banka-
sı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde inşaat teknikeri olarak 
çalıştı. 1972 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mi-
marlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden 
sonra, İller Bankası’nda kontrol mühendisi, başmühen-
dis, müdür yardımcısı, fen heyeti müdürü, şube müdürü, 
teftiş müfettişi ve başmüfettiş olarak görev yaptı. 1974 
yılında lisansüstü eğitimini “İşletme Yönetimi” konusun-
da tamamladı. 2002 yılında emekli oldu. Halen bir inşaat 

firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Saim Tezel 

1943 yılında Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1972 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu 15. Bölge 
Müdürlüğü’nde sırasıyla; şantiye şefi yardımcısı, şantiye 
şefi, servis şefi ve bölge müdür yardımcısı olarak görev 
yaptı. 1982-1988 yılları arasında Karayolları Genel Mü-
dürlüğü Bursa 14. Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcı-
sı olarak çalıştı. 1989-1992 yılları arasında özel sektörde 

çalışmaya başladı. 1992-1997 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
çeşitli müdürlüklerinde bölge müdür yardımcılığı, bölge müdürlüğü, daire baş-
kanlığı görevlerinde bulundu. Emekli. Halen özel bir firmada genel müdür olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Göksel Tezcan 

1949 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1972 yılında Gazi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1972-1985 yılları arasında plan, proje ve müteah-
hitlik görevlerinde bulundu. Halen hayvancılık ve ziraat-
çılık yapmaktadır.
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Cercis Tilgen 

1943 yılında Malatya’da doğdu. 1972 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Ankara Belediyesi Asfalt Şube Müdürü olarak 
göreve başladı. Daha sonra DLH Araştırma Daire Baş-
kanlığı Fen Heyeti Müdürü olarak görev yaptı ve aynı ku-
rumdan emekli oldu. Emekli olduktan sonra çeşitli özel 
firmalarda hava meydanları ile karayolu asfalt ve beton 
kaplamaları konusunda danışmanlık hizmetlerine başla-
dı. Halen özel bir firmada mesleğini sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Niyazi Tırlı 

1949 yılında Antalya-Akseki’de doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. İtalyan Kültür Merkezi’nden 
kazandığı burs ile SIENA Üniversitesi’nde eğitim gördü. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan özel bir firma inşa-
atında şantiye şefliği yaptı. 1977 yılında Karayolları 1. 
Bölge Müdürlüğü’nde proje mühendisi, proje kontrol şefi 
ve arazi mühendisi olarak yol, kavşak ve tünellerin pro-
jelerinde kontrollük hizmetlerinde bulundu. 1987 yılında 

JICA bursu ile Japonya’da otoyol proje ve inşaatı konusunda eğitim aldı. İngil-
tere ve Fransa’da mesleki seminer ve eğitim programlarına katıldı. Karayolları 
1. Bölge Müdürlüğü’nde kurum içi eğitiminde eğitmenlik ve teknik tercümanlık 
gerçekleştirdi. Birçok teknik makale ve mesleki kitapların tercümesini yaptı. 2002 
yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Daire Başkanlığı’nda birçok yol, kavşak düzenleme ve projelendirme işlerinde 
ulaşım danışmanı olarak görev yaptı. Halen özel bir firmada projeler koordina-
törü olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ertuğrul Tığlay 

1945 yılında Iğdır’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde beş 
dönem başkanlık yaptı, bir süre TMMOB’de ikinci başkan 
olarak görev aldı. 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde 
Küçükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Oda ve belediye 
çalışmalarının dışında serbest mühendis olarak çeşit-
li uygulama alanlarında mesleki çalışmalarını yürüttü. 
Halen mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk baba-
sıdır.
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Bilge Toker 

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mü-
hendisliği Geoteknik Ana Bilim Dalı’nda tamamla-
dı. 1973 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Alt Yapı 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1974-1977 yılları ara-
sında Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma Daire 
Başkanlığı’nda görev yaptı. Halen kurucu ortağı olduğu 
firmada mesleğini sürdürmektedir.

Mümtaz Togay 

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden in-
şaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduk-
tan sonra DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nde 
göreve başladı. 1978-1991 yılları arasında özel sektörde 
çeşitli firmalarda çalıştı. 1991-1993 yılları arasında ken-
di şirketini kurarak müşavir, mühendislik, müteahhitlik 
işleri yaptı. Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü’nde ça-
lıştı ve emekli oldu.

Mesut Tiryaki 

1948 yılında Kayseri-Bünyan’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1975 yılları arasında 
özel bir firmada göreve başladı. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra Osmaneli Belediyesi’nde görev yaptı. 
Halen 2004 yılında kurduğu şirkette mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ali Rıza Tokul 

1948 yılında Manisa-Kula’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan özel firmada çalışmaya 
başladı. 1974 yılında İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 22. 
Şube Müdürlüğü’nde sırasıyla; kontrol mühendisi, teknik 
şef ve başmühendis olarak çalıştı. 1999 yılında emekli 
oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Erman Tokman 

1948 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Yapı 
İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ola-
rak çalıştı. 1975-1980 yılları arasında Afyon Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde grup şefi olarak görev yaptı. 1980 yılın-
da kamu kurumundan ayrılarak müteahhitlik yapmaya 
başladı. Halen mesleğini sürdürmektedir.

Mustafa Toker 

1950 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mü-
hendisliği Geoteknik Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 
1972-1977 yılları arasında çeşitli özel şirketlerde çalıştı. 
Halen kurucu ortağı olduğu firmada mesleğini sürdür-
mektedir.
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Hamit Topaloğlu 

1945 yılında Trabzon-Düzköy’de doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki hayatında şantiye 
şefi, proje üretim, denetim ve müteahhit olarak görev 
yaptı. Serbest çalıştı ve emekli oldu. Halen mesleğine de-
vam etmektedir.

Mithat Topal 

1950 yılında Adana-Kozan’da doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra özel ve kamu bina ve 
konut, altyapı, içme suyu ve sulama şebekesi, karayolu 
inşaatları yaptı. Aynı zamanda hizmet sektörü, medya, 
tarım ve sınai faaliyetlerde bulundu. Evli ve üç çocuk ba-
basıdır.

Vahit Taner Tombuloğlu 

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İDMMA Ga-
latasaray Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
1973 ve 1997 yıllarında kurucu ortağı olduğu firmalarda 
özellikle İstanbul ve çevresinde birçok fabrika, iş hanı, 
apartman, hastane ve site inşaatı tamamladı. Halen 
Maslak konut inşaatında mesleğine devam etmektedir. 
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Güngör Tortop 

1949 yılında Isparta’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından İller Bankası İstanbul 1. 
Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi ve başmühen-
dis olarak görev yaptı. Özel sektörde çeşitli inşaatlarda 
şantiye şefi olarak görev aldıktan sonra İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nde kontrol amirliğinde bulundu. 2006-
2011 yılları arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’na ait yurt içi ve yurtdışı konut inşaatlarında 
görevini sürdürdü. Evlidir.

Mehmet Toroslu 

1947 yılında Mersin-Anamur’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Ca-
ğaloğlu Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra özel 
bir fabrika inşaatında çalıştı. 1978 yılında serbest inşa-
at mühendisi olarak çalışmaya başladı. Halen mesleğini 
sürdürmektedir.

İbrahim Kaya Toplu 

1944 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra proje uygulama mü-
hendisliği, şantiye şefliği ve altyapı mühendisliği yaptı. 
1977-2001 yılları arasında, İstanbul Köy Hizmetleri ve 
Büyükşehir Belediyesi’nde içme suyu, altyapı, yol-köprü 
inşaatlarında kontrol mühendisi, yol-bakım onarım 
müdürü ve kontrolör olarak çalıştı. 2001 yılında emekli 
oldu. Halen şantiye şefi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Kemal Tunçer 

1946 yılında Karabük-Safranbolu’da doğdu. 1972 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra serbest 
çalıştı. Ardından Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdü-
rü olarak görev yaptı. 1977 yılında Karabük Demir Çelik 
İşletmeleri İnşaat Müdürlüğü’nde şantiye şefi, başmü-
hendis ve çeşitli kademelerde idarecilik yaptı. 1995 yılın-
da emekli oldu. Halen İMO Karabük Temsilciliği Temsilci 
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Müteahhit olarak 
mesleğine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Çetin Tuncay 

1942 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra özel bir firmada statiker 
olarak göreve başladı. 1976 yılında İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğü’nde görev aldı. Adı sonradan Vakıflar Böl-
ge Müdürlüğü olarak değiştirilen kurumda statik büro 
şefi olarak çalışmasını sürdürdü. 2003 yılında emekli 
oldu. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini sür-
dürmektedir.

Hayri Tosun 

1945 yılında Konya-Sarayönü’nde doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kon-
ya Etibank Civa İşletmesi Müdürlüğü’nde inşaat servis 
şefi olarak göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra Ankara Etibank Genel Müdürlüğü İnşaat 
Dairesi Başkanlığı’nda kesin hesap mühendisi olarak 
çalıştı. 1987-1997 yılları arasında Konya Selçuk Üniver-
sitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda kontrol 

mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. 1997 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Aydın Turhan 

1948 yılında Siirt’te doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra Diyarbakır YSE 12. Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra kamu ihalelerinde müteahhitlik yaparak mes-
leğine başladı. 1998 yılına kadar muhtelif bina ve alt 
yapı işlerini tamamladı. Halen bir yapı denetim firma-
sında mesleğini sürdürmektedir.

Saadettin Turan 

1951 yılında Artvin-Şavşat’ta doğdu. 1972 yılında Elazığ 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bayındırlık Bakanlı-
ğı DLH Samsun Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. Ardından özel bir şirkette şantiye şefi ola-
rak görevini sürdürdü. 1979 yılı itibariyle Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda 
sırasıyla; statik büro şefi, bakım onarım şube müdür yar-
dımcısı, şube müdürü ve daire başkanlığı yaptı. Halen 
genel müdür müşaviri olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Turan 

1946 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1972 yılında 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Zafer Mü-
hendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında İl-
ler Bankası Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. Emekli 
olana kadar İçmesuyu Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Arif Tür  

1946 yılında Antalya’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Mi-
marlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılın-
da 131. Merkez Şube Müdürlüğü’ne atanarak mesleğini 
sürdürdü. 2009 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

İsmail Tümay 

1945 yılında Nevşehir’de doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı yıl Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde 
yapım arazi teknik elemanı olarak göreve başladı. As-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra Karayolları Genel 
Müdürlüğü Yol Etüt ve Proje Fen Heyeti Müdürlüğü’nde 
proje mühendisi olarak görevini sürdürdü. Daha sonra 
aynı kurumda proje grup şefi, Fen Heyeti Müdür Yar-
dımcısı, Etüt ve Proje Şube Müdürü olarak görev yaptı. 
1997-2004 yılları arasında Etüt ve Proje Dairesi Başkan-

lık görevini üstlendi. 2004-2010 yılları arasında başmüfettiş ve iç denetçi olarak 
çalıştı. 2010 yılında emekli oldu. Halen özel bir firmada yöneticilik yapmaktadır.

Hasan Tutan 

1947 yılında Isparta’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra serbest mühendis 
olarak çalıştı. Bursa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2006 yı-
lında emekli oldu.
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Nazmi Türk 

1947 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1975-1987 yılları arasında 
Karayolları’nın çeşitli bölge müdürlüklerinde sırasıyla; 
kontrol ve şantiye şefliği, yol yapım başmühendisliği, 
arazi mühendisi, emanet komisyonu başkanlığı, yeterlik 
komisyon üyeliği ve ihale komisyon üyeliği görevlerinde 
bulundu. 1987 yılında kamudaki görevinden ayrılarak 
özel firmalarda şantiye şefi olarak çalıştı. Halen özel bir 
firmada proje müdürü olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Türk 

1947 yılında Ankara’da doğdu.1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Meslek 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Köy İşleri Ba-
kanlığı Toprak İskân Genel Müdürlüğü’nde inşaat mü-
hendisi olarak çalıştı. Daha sonra aynı kurumda Merkez 
Atölyeler ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevinde 
bulundu. 1978 yılında memurluk görevinden istifa ede-
rek kendi firmasını kurdu. Halen kendi şirketinde resmi 

kurum ve kuruluşlara çeşitli taahhüt işleri yaparak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Cemil Türk  

1947 yılında Ordu-Ünye’de doğdu. 1972 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Vatan Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sivas Belediyesi’nde 
çalışmaya başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra YSE Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1998 yılın-
da emekli oldu. Emekli olduktan sonra kendi ofisinde sta-
tiker ve projeci olarak mesleğine devam etmektedir. İki 
çocuk babasıdır.
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Sefa Türksoy 

1951 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra mü-
teahhitlik yapmaya başladı. 1976-1998 yılları arasında 
Emlak Bankası ortaklığıyla Emlak Konut A.Ş’de şantiye 
şefi olarak mesleğini sürdürdü. Halen özel bir şirkette 
kesin hesap uzmanı olarak mesleğine devam etmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şefik Türkmen 

1949 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1972 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık 
Fakültesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından İller Bankası 17. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işlerde etüt proje mühendisi, kontrol 
mühendisi, başmühendis, şube müdürü ve bölge müdür 
yardımcısı olarak çalıştı. 1994 yılı yerel seçimlerinde Ak-
çaabat Belediye Başkanı seçildi. Halen görevini sürdür-
mektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Tuğrul Türkel 

1947 yılında Samsun’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Meslek 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mesleğine Türkiye Şeker Fabrikası’nın çeşitli inşa-
atlarında çalışarak başladı. TŞF Genel Müdürü olarak 
emekli oldu. Halen özel sektörde mesleğini sürdürmek-
tedir.
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Mustafa Tüzün 

1947 yılında Konya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra özel işlerde şantiye şefliği ve mü-
teahhitlik yaptı. Emekli oldu. Halen bir yapı denetim fir-
masında kontrol elemanı olarak mesleğini sürdürmekte-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Cemil Tüysüz 

1946 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1980 yılları arasında projecilik, şanti-
ye mühendisliği, müşavirlik ve müteahhitlik yaptı. 1982-
1986 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, sekreteri ve basın sözcüsü 
görevlerinde bulundu. Evli ve altı çocuk babasıdır.

Süleyman Türküresin 

1946 yılında Makedonya-Manastır’da doğdu. 1972 yı-
lında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
şirket ortağı olarak 1980’e kadar serbest çalıştı. Emekli 
oldu. Halen bir yapı denetim firmasında proje denetçisi 
olarak görevini sürdürmektedir.
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Mustafa Uçar 

1945 yılında Bolu’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
kendi bürosunu açarak 1976 yılına kadar serbest inşa-
at mühendisliği yaptı. 1976-1985 yılları arasında Mül-
ga Bursa Toprak ve İskân Müdürlüğü’nde başmühendis 
olarak çalıştıktan sonra Mülga Bolu Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü’nde inşaat ve iskân şube müdürü olarak gö-
rev yaptı. Aynı zamanda bilirkişi olarak çalıştı. 2001 yı-

lında emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasında görevini sürdürmektedir. 

Lütfi Uçar 

1948 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra betonarme-çelik, ko-
nut ve sanayi alanında serbest mühendis olarak çalıştı. 
İMO Sakarya Temsilciliği ve İMO Sakarya Şube Başkan-
lığı yaptı. Halen kendi bürosunda mesleğine devam et-
mektedir.

Emsal Uçar 

1945 yılında Gümüşhane-Kelkit’te doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun ol-
duktan sonra İller Bankası’nda başmühendis olarak gö-
reve başladı. Ardından özel sektöre geçerek şantiye şefliği 
yaptı. Kendi kurduğu şirkette 15 yıl süre ile serbest ola-
rak çalıştıktan sonar emekli oldu. Özel bir firmada inşa-
at denetim mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ali Uğur 

1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1970-2012 yılları 
arasında özel firma inşaatlarında şantiye şefi, teknik 
uygulama sorumlusu, proje ve koordinatörlük, kontrol 
mühendisi, teknik ofis şefi, proje müdürü, kaba yapı şefi, 
proje metraj mühendisi olarak görev yaptı.

Sadettin Uçkun 

1972 yılında Ege Üniversitesi Mimarlık Mühendis-
lik Fakültesi Buca M. M. Yüksek Okulundan mezun ol-
dum.1972-1974 yılları arasında adıma kurduğum “Su 
Mühendislik” bürosunda proje üretimi ve üretimin dene-
timi konularında çalıştım. 1974 yılı Ocak ayında yapılan, 
İMO İzmir Şubesi Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üye-
si seçildim. Görev bölümünde sayman üye olarak görev 
üstlendim. Haziran 1974’de yapılan Yürütme Kurulu de-
ğişikliğinde, tam zamanlı profesyonel Y.K. Sekreter üyesi 
olarak çalışmaya başladım. Bu çalışmam 2003 yılı Nisan 

ayına kadar yaklaşık otuz yıl devam etti. (1979 yılı hariç). Bu arada 29., 30., 31. 
dönem (1984-1989) ve 37. dönem (2000-2002) İMO Merkez Yönetim Kurulu Üye-
liği yaptım. 

Çeşitli dönemlerde Merkez Denetleme ve Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde de 
bulundum. Ayrıca 1979 yılında Ankara’da profesyonel olarak İMO Merkez Genel 
Sekreter Yardımcılığı ve yayın sorumluluğunu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak 
üstlendim. TMH Dergisi ve Teknik Güç Gazetesini aylık süreli yayın olarak kesin-
tisiz çıkardım. 

Gerek Merkez, gerekse İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Antalya, De-
nizli, Aydın, Muğla, Uşak, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Konya, 
Mersin İMO Şubelerinin Temsilcilikten şubeye dönüştürülmesinde aktif rol oyna-
dım ve görev üstlendim. Kuruluş Genel Kurullarına örgütleyici, gözlemci ve karar 
paydaşı olarak katıldım. Demokratik kurallara uygun, seçimli kurucular yöne-
tim kurulu oluşturulmasında da inisiyatif kullandım. Özel olarak İzmir Şubesine 
bağlı İl temsilciliklerinin tümünün teker teker İl Odaları felsefesine uygun şube 
olmalarında, inançlı, sabırlı ve kararlı tavrımı bazı engellemelere karşın sürdür-
düm ve yaşama geçirdim. 

2004 yılından bugüne İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünde ça-
lışmaktayım ve çalışmaya da devam edeceğim.

Evli, ikisi erkek, ikisi kız dört çocuk babası ve yedi torun dedesiyim.  Ayrıca mane-
vi torun sayım ise yirmi üçtür.
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Ziya Ulusoy 

1936 yılında Konya-Cihanbeyli’de doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında serbest mühendis 
ve müteahhit olarak çalıştı. 1975 yılında Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nda 
tüm gayrimenkullerde idame ve tamamlama işleri yaptı. 
Emekli Sandığı bünyesinde şantiye kontrollüğü ve kont-
rol amirliği görevlerinde bulundu. 1996 yılında emekli 
oldu. Emekli olduktan sonra özel bir firmada şantiye şef-

liği yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir.

Tarık Gürkan Uluocak 

1950 yılında Sivas’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına Kara-
yolları 16. Bölge Müdürlüğü’nde başladı. 1980 yılından 
sonra serbest mühendis olarak şantiye şefliği ve özel ta-
ahhüt işleri yaptı. 2000 yılında emekli oldu. 2001-2006 
yıllarında Kocaeli-İstanbul illeri deprem bölgelerindeki 
karayolu bağlantı yolları yapım işinin kontrollük, mü-
hendislik işinde başmühendis olarak görev yaptı. 2006 
yılından bu yana özel bir şirkette laboratuar denetçi mü-
hendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Rahmi Ulu 

1950 yılında Aksaray’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1975 yılları 
arasında YSE 16. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest inşaat 
mühendisliği ve müteahhitlik yaptı. Halen serbest çalış-
maya devam etmektedir. Üç çocuk babasıdır.
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Ali İhsan Uslu 

1944 yılında Afyon-Dinar’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından özel bir şirkette proje mühendisi ve proje müdürü 
olarak çalıştı. 1987 yılından itibaren ortak olduğu fir-
mada yurtiçi ve yurtdışı projelerde mühendislik ve müşa-
virlik hizmetleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 Ahmet Urfalı 

1947 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1975 yılla-
rı arasında özel sektörde şantiye şefi ve büro yöneticisi 
olarak görev yaptı. 1975-1983 yılları arasında Ortaköy-
Aksaray Belediyesi Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü yaptı. 
1983-1992 yılları arasında hava limanı inşaatında şan-
tiye şefliğinde bulundu. Halen kendi kurduğu şirketinde 
serbest mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Asım Reha Uras 

1948 yılında Niğde-Bor’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1973 yılında aynı 
üniversitenin Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Kürsüsü’nde 
yüksek lisansını tamamladı. 1973-1976 yılları arasın-
da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde yol yapım ara-
zi mühendisi ve yol yapım kontrol şefi olarak çalıştı. 
Bir yıl Libya’da sosyal konut inşaatında alt yapı grup 
şefi olarak çalıştıktan sonra tekrar Karayolları 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde araştırma arazi mühendisi olarak göre-
ve başladı ve 1981 yılına kadar çalıştı. Aynı yıl kamudaki 

görevinden ayrılarak özel sektörde mesleğini sürdürdü. 2012 yılına kadar yurtiçi 
ve yurtdışında çeşitli projelerde asfalt kontrol şefi, beton kalite kontrol şefi, yol 
yapım kontrol şefi, şantiye proje koordinatörü, hesap şefi, inşaat müdürü ve pro-
je müdürü olarak görev yaptı. Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar, hakediş 
ve kesin hesap, karayolları yapım tekniği ve asfalt işleri ve bunlara ait laboratu-
ar araştırma konularında yoğunlaştı. 
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Tuncel Üçer 

1947 yılında Elâzığ’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1974-1976 yılları arasında DSİ 1. Bölge 
Müdürlüğü’nde proje mühendisi olarak çalışmaya baş-
ladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra yap-sat 
işleri yaptı. Halen müteahhit olarak resmi taahhüt işleri 
yapmaktadır.

Mustafa Ekmel Uysal 

1948 yılında Balıkesir-Burhaniye’de doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun ol-
duktan sonra çeşitli illerde YSE Müdürlüğü bünyesinde 
etüd proje mühendisi, şube müdürü, müdür muavinliği, 
müdür ve köprü şefliği yaptı. 1985 yılında Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü İskân Müdürü olarak görev aldı. 1986-
1991 yılları arasında serbest çalıştı. 1991 yılında kamu-
daki görevine döndü. Halen kendi kurduğu yapı denetim 
firmasında mesleğini sürdürmektedir.

İdris Uysal 

1945 yılında Kırklareli-Lüleburgaz’da doğdu. 1972 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli  
proje ve taahhüt işlerini gerçekleştirdi; bilirkişi olarak 
çalıştı. Çeşitli dernek ve siyasi partilerde görev aldı. Aynı 
zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Bur-
sa Büyükşehir Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Ha-
len bilirkişilik yapmaktadır. Evlidir.
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Sami Venedik 

1942 yılında Gümüşhane-Şiran’da doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Köy Hizmetleri’nde beş yıl süre ile çalıştık-
tan sonra serbest müteahhitlik yapmaya başladı. Halen 
serbest müteahhit olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Hayri Ünsal 

1944 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1995 yılları arasında 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu İnşaat Müdürlüğü’nde 
kontrol mühendisi, başmühendis, müdür muavini ve in-
şaat müdürü olarak görev yaptı. Emekliliğin ardından 
1999 yılına kadar Türkiye Diyanet Vakfı İnşaat Müdürü 
olarak mesleğini sürdürdü.

Cemal Ünlü 

1945 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Konya-Ereğli Beledi-
yesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde mühendis olarak 
çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli 
inşaatlarda şantiye şefliği, kontrol mühendisliği ve pro-
je müellifliği yaptı. 1995 yılında emekli oldu. Emekli ol-
duktan sonra özel bir şirkette proje müdürü olarak görev 
yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Zeki Yağan 

1946 yılında Malatya-Darende’de doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra proje 
çalışmaları yürüttü. 1975-2008 yılları arasında müteah-
hitlik yaptı.

Fikri Vurdum  

1944 yılında Kayseri-Pınarbaşı’nda doğdu. 1972 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1973-2000 
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesin-
de sırasıyla; şantiye mühendisliği, şantiye şefliği, yapım 
başmühendisliği, etüt proje başmühendisliği, bölge mü-
dür yardımcılığı ve bölge müdürlüğü görevlerinde bu-
lundu. 2000-2009 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
mesleğini sürdürdü. Halen özel bir şirkette proje müdürü 
ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Sıdıka Vural 

1949 yılında Adana’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1971-1979 yılları arasında YSE Bölge Müdürlü-
ğü bünyesinde içme suları şefi ve kesin hesap şefi ola-
rak görev yaptı. 1979-1992 yılları arasında İller Bankası 
Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak yer aldı. 2002-
2005 yılları arasında özel bir firmada proje müdür yar-
dımcısı ve şantiye şefi görevlerinde bulundu. Halen bir 
yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir.
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İbrahim Yavaş 

1945 yılında Denizli’de doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra Türkiye Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı işlerde sırasıyla; kontrol mühendisi, 
inşaat kontrol amiri, inşaat uzmanı ve inşaat müdürü 
görevlerinde bulundu. 1995 yılında emekli oldu. Halen 
serbest inşaat mühendisi olarak mesleğini sürdürmekte-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlhan Yapıcılar 

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kendi 
teknik ofisinde proje işleri ile birlikte sanayi sitesi inşa-
atlarında kontrollük görevlerinde bulundu. 1975-1983 
yılları arasında proje üretimi yanı sıra serbest müteah-
hitlik yaptı. 1988-2008 yılları arasında kurduğu şirketin-
de toplu konut projelerinde kontrol mühendisliği yaptı. 
Halen ortağı olduğu şirkette serbest mühendis ve mü-
şavir olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Mustafa Yaman 

1946 yılında Malatya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1984 
yılları arasında özel sektörde otoyol, altyapı, toplu ko-
nut, otel ve sanayi siteleri inşaatlarında şantiye şefliği ve 
proje müdürlüğü yaptı. 1984 yılında çalışmaya başladığı 
özel firmada 1994 yılından itibaren genel müdürlük gö-
revini üstlendi. Halen aynı firmada çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Harun Erdoğan Yazıcı 

1939 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Karayolları 15. Bölge ve Genel Müdürlüğü’nde şantiye 
şefi, yol yapım mühendisi, yol yapım grup şefi ve yol ya-
pım müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1997 yılında emekli 
oldu.

Gafur Yazıcı 

1949 yılında Rize-İkizdere’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Ca-
ğaloğlu Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Karayolları 14. Bölge Müdür-
lüğü ve Uludağ Üniversitesi İnşaat Dairesi’nde çalıştı. 
Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Temsil-
ciliği görevinde bulundu. Halen kendi kurduğu şirketinde 
mesleğini sürdürmektedir.

Özcan Yavuz 

1946 yılında Burdur’da doğdu. 1972 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer Meslek 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından yurt içi ve yurt dışında 
çeşitli şantiyelerde görev aldı. 1982 yılında kendi adına 
çeşitli tadilat, taahhüt ve onarım işleri yaptı. Halen özel 
bir şirkette mesleğini sürdürmektedir.
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Muzaffer Yerli 

1947 yılında Ankara-Çubuk’ta doğdu. 1972 yılında Gazi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Emlak Bankası İnşaat 
Müdürlüğü’nde göreve başladı ve aynı kurumdan 2001 
yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra beş yıl süre ile 
yapı denetçiliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 Mehmet Emin Yenigün 

1945 yılında Mardin-Midyat’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Keban Barajı inşa-
atında kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 1972-
1973 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 3. 
ve 10. Bölge Müdürlüklerinde statik proje ve kontrol şef-
liği görevlerinde bulundu. Çeşitli özel şirketlerde şantiye 
müdürlüğü, kontrol amirliği ve şantiyeler grup müdür-
lüğü yaptı. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol 
amiri olarak görev aldı. DSİ’nin çeşitli bölge müdürlükle-

rinde sırasıyla; işletme başmühendisi, proje ve inşaat şube müdürü, etüd ve plan-
lama şube müdürü, araştırma planlama ve koordinasyon şube müdürü olarak 
görev yaptı. 2007 yılında emekli oldu.

 Alaettin Yener 

1949 yılında İskenderun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 5. sınıfta aldığı burs nedeniyle Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde mecburi hizmet yaptı. Ardından 
özel sektör şantiyelerinde vardiya, saha mühendisi ve 
şantiye şefli görevlerinde bulundu. 1998 yılında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nurettin Yetiş 

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel bir şirkette 
şantiye şefi ve şirket müdürü olarak çalıştı. 1997 yılında 
aynı şirketten emekli oldu. Emekliliğinin ardından konut 
inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. Halen ortağı olduğu 
yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir.

Selim Yetim 

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden in-
şaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde 1975 yılına 
kadar çalıştı. Daha sonra Trabzon Yapı İşleri 11. Bölge 
Müdürlüğü’nde statiker, betonarme ve kontrol teşkila-
tının çeşitli kademelerinde çalıştı. 2000 yılında emekli 
oldu.

Tahsin Yeşilkır 

1950 yılında Trabzon-Araklı’da doğdu. 1972 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Kısa bir memurluk hizmetin-
den sonra serbest müteahhitlik yapmaya başladı. 2005 
yılından itibaren bir yapı denetim firmasında kontrol 
mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1972-2012)

182

Ethem Yıldırım 

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ankara İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi’nde, işletme üzerine master eği-
timini tamamladı. 1973 yılında PTT Genel Müdürlüğü 
İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda mühendis, başmühendis 
ve Ankara Bölge Yapı İşleri Müdürü olarak çalıştı. 1980 
yılında PTT‘den ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Çe-
şitli kamu kuruluşlarına alt ve üst yapı ile ilgili birçok 
taahhüt işi yaptı. Halen özel inşaatlar yapmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

 Ahmet Yıldırım 

1949 yılında Aydın’da doğdu. 1972 yılında Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1980 yılları arasında çe-
şitli inşaatlarda şantiye şefliği ve serbest projecilik yap-
tı. 1980-1989 yılları arasında yurt dışında çeşitli inşaat 
işlerinde şantiye şefliği ve şantiye koordinatörlüğü göre-
vinde bulundu. Halen özel bir firmanın bölge sorumlusu 
olarak mesleğini sürdürmektedir.

Abuzar Ali Yıldırım 

1945 yılında Kahramanmaraş-Elbistan’da doğdu. 1972 
yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
misi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı 
yıl İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mü-
hendisi olarak göreve başladı. Aynı kurumda başmühen-
dis olarak mesleğini devam ettirdi. 1981 yılında Türkiye 
Kömür İşletmeleri termik santralinde inşaat mühendisi 
olarak çalıştı. 1986 yılında tekrar İller Bankası’nda şube 
müdürü, bölge müdür vekili ve yardımcısı, bölge müdürü 
olarak görev yaptı. 2003 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Muammer Yıldırım 

1949 yılında Sivas’ta doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Kara-
yolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli inşaat işlerinde 
kontrol şefi ve başmühendis olarak çalıştı. 1977-2002 
yılları arasında özel sektörde termik santral, bina inşa-
atı, sulama barajı ve danışmanlık hizmetleri gibi işlerde 
şantiye şefliği, kesin hesap uzmanlığı ve teknik müdür 
olarak görev yaptı. 2002-2006 kurucu ortağı olduğu yapı 
denetim şirketinde mesleğini sürdürdü. Ardından çeşitli 

inşaat işlerinde şantiye şefliği, vekilliği, kesin hesap yapımı, müteahhitlik görev-
lerinde bulundu. Evlidir.

 Hikmet Yıldırım 

1944 yılında Tekirdağ’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından serbest olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra TEK’te inşaat başmühendisi 
olarak çalıştı. Halen inşaat denetim işlerinde mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Fikri Yıldırım 

1948 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1972 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Gü-
müşhane Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi 
olarak göreve başladı. 1980-1982 yılları arasında Bayın-
dırlık Müdürlüğü’nden istifa ederek Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde şantiye şefi olarak çalışmasını sürdür-
dü. 1984 yılında Bursa Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’ne 
yapım başmühendisi olarak atandı. Bursa Bayındırlık ve 

İskân Müdürlüğü’nde sırasıyla; yapım şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak 
görev yaptı. 2000 yılında emekli oldu. 2000-2012 yılları arasında özel sektörde 
çeşitli görevlerde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Hamdi Yıldız 

1947 yılında Aydın-Germencik’te doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Serbest inşaat mühendisi olarak çalışmasını sür-
dürdü. Emekli. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cemil Yıldız 

1948 yılında Bitlis’te doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Halen 
müteahhitlik yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Muharrem Yıldırım 

1948 yılında Amasya’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Mezun olduktan sonra YSE İl Müdürlüğü’nde 
sırasıyla; yol şube müdürü, il müdürü ve il imar müdürü 
olarak görev yaptı. Ayrıca köprü ve baraj inşaatlarında 
şantiye şefliği yaptı. 2005 yılında emekli oldu. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.
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Fuat Yılmaz 

1946 yılında Kırşehir’de doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yüksekoku-
lu İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Belediyesi 
Sosyal Konutlar Müdürü ve Mamak Belediyesi İmar İşleri 
Müdürü olarak çalıştı. Halen kenti şirketinde çalışmaya 
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ali Yılmaz 

1950 yılında Ordu’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldu. 1973-1980 yılları arasında Bitlis, Balıkesir 
ve Kırklareli Bayındırlık İl Müdürlüklerinde görev aldı. 
1980-1983 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 1983-
1990 yılları arasında TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 
Yapı İşleri’nde görev aldı. 1990-2003 yılları arasında tek-
rar özel sektöre döndü. Çalışma yaşamı boyunca kont-
rol mühendisi, kesin hesap mühendisi, kesin hesap şefi, 
şantiye şefi ve kontrol amiri olarak çalıştı. Daha sonra 
emekliye ayrıldı. 

Ahmet Ramiz Yılmaz 

1944 yılında İskenderun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuni-
yetinden sonra 1972-1988 yılları arasında Karayolları 1. 
Bölge, 9. Bölge, 14. Bölge ve 17. Bölge’de çeşitli kademe-
lerde görev aldı. Daha sonra özel bir şirkette karayolu 
projelerinde çalıştı. Sakarya Otoyolu bu dönem yaptığı 
işler arasında yer aldı. Halen müteahhitlik yapmaktadır. 
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Mehmet Yılmaz 

1950 yılında Tirebolu’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden me-
zun oldu. 1976 yılında YSE Genel Müdürlüğü Giresun İl 
Müdürlüğü’nde kontrollük ve köprü şefliği yaptı. 1984-
2001 yılları arasında Köy Hizmetleri’nde yol şube müdü-
rü ve Bingöl ve Giresun İl Müdürlüğü’nde müdür yardım-
cısı olarak meslek hayatını sürdürdü. 2001 yılında emekli 
oldu. Halen bir yapı denetim şirketinde çalışmaktadır. 

İzzet Yılmaz 

1947 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974-1983 yılları 
arasında Ankara Belediyesi’nde kesin hesap şube şefi ve 
altyapı kanalizasyon amiri olarak çalıştı. Daha sonra 
özel bir firmada şantiye şefi olarak görev aldı. İki dönem 
Belediye Meclis Üyeliği, bir dönem Ankara İl Genel Meclis 
Üyeliği yaptı. Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanlı-
ğı ve Meclis Başkan Vekilliği görevinde bulundu. İl Genel 
Meclisi’nde Bütçe Komisyon Başkanlığı ve İl Daimi Encü-

men Üyeliği görevlerini yürüttü. Bu süre içerisinde Türkiye İl Genel Meclis Üyeleri 
Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İsmail Yılmaz 

1945 yılında İzmit’te doğdu. 1972 yılında Yıldız Üniver-
sitesi Vatan Mühendislik ve Mimarlık Okulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1979 yılları 
arasında İzmit Belediyesi’nde görev yaptı. 1979 yılında 
kendi şirketini kurdu. Halen yapı denetimi alanında pro-
je ve uygulama denetçisi olarak görevini sürdürmektedir. 
Evli ve iki erkek çocuğu babasıdır. 
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Orhan Yılmaz 

1946 yılında Kars-Kağızman’da doğdu. 1972 yılında An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 
mezun oldu. 1972 yılında YSE Genel Müdürlüğü’nde 
göreve başladı. Kurumda çeşitli kademlerde görev aldı. 
2002 yılında emekli oldu. Halen özel sektörde çalışmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Orhan Yılmaz 

1945 yılında Bursa’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. Mezun olduktan sonra Bursa’da faaliyet gösteren 
özel bir firmada şantiye şefliği ve şirket müdürlüğü yap-
tı. 1983 yılında kurduğu kendi şirketinde prefabrik ve 
çelik konstrüksiyon sanayi yapıları ile beton çit direği 
üretimine başladı. Halen aynı işin yanı sıra mimari proje 
işleri de yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Nazım Yılmaz 

1947 yılında Manavgat’ta doğdu. 1972 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
özel sektörde çalıştı. İzmir ve Çeşme’de çok sayıda inşa-
atın yapımında görev aldı. Halen emekli olduktan sonra 
açtığı inşaat ve emlak bürosunda çalışmaya devam et-
mektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. 
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Şerafettin Yiğit 

1943 yılında Samsun’da doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yüksekokulu 
İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Samsun YSE Yol Şefi ve 
Müdür Muavini, Trabzon YSE müdürü olarak görev aldı. 
Köy Hizmetleri teşkilatı oluştuktan sonra Tunceli, Kırkla-
reli ve Samsun’da il müdürü olarak çalıştı. 1998 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Zeki Yılmaz 

1945 yılında Sakarya-Akyazı’da doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Meslek 
hayatı boyunca betonarme statik hesap ve proje çizim 
işleri, taahhüt işleri, özel bina işleri ve bilirkişilik yaptı. 
Halen kendi inşaat firmasında mesleki çalışmalarına de-
vam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Reşit Yılmaz 

1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1972 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-1989 yılla-
rı arasında serbest çalıştı. 1989-1991 yılları arasında 
Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde mesleki 
çalışmalarına devam etti. 1991-1994 yılları arasında 
tekrar serbest olarak çalıştı. 1994-2004 yılları arasın-
da İstanbul Esenyurt Kıraç Belediyesi’nde teknik başkan 
yardımcısı olarak görev aldı. 2004 yılında emekli oldu. 
2004-2007 yılları arasında yurtdışında çalıştı. Evli ve iki 
kız çocuğu babasıdır.
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Şaban Yurtöğren 

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Berlin Teknik 
Üniversitesi’nden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun 
oldu. 1972-1975 yılları arasında Berlin Kongre Merkezi 
inşaatı projesinin grup yöneticiliğini yaptı. 1975 yılın-
dan sonra Ankara’da serbest olarak çalıştı. Halen kendi 
şirketinde çelik yapı proje ve imalat hizmetleri vermek-
tedir. 

Yalçın Yumrukçallı 

1950 yılında Balıkesir-Gönen’de doğdu. 1972 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Karayolları 
Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 2000 yılında İstan-
bul Karayolları 17. Bölge Müdürü iken emekliye ayrıldı. 
Emeklilikten sonra yapı denetim şirketinde mesleki çalış-
malarına devam etti. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Hüseyin Yonar 

1947 yılında Çanakkale’de doğdu. 1972 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan son-
ra İller Bankası’nda meslek hayatına başladı. 1977 yılına 
kadar İller Bankası Bursa Bölgesi’nde çalıştı. 1977 yılın-
dan sonra özel bir şirkette 20 yıl boyunca farklı ülkelerde 
şantiye üst yöneticisi olarak görev yaptı. 1996 yılından 
sonra kendi firmasını kurdu. Halen burada çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
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Nail Yüzbaşıoğulları 

1945 yılında Konya’da doğdu. 1972 yılında Yıldız Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 1973 
yılında Konya Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü’nde kont-
rol mühendisi ve kontrol amiri olarak çalıştı. 1975-1977 
yılları arasında özel bir inşaat firmasında şantiye şefliği 
yaptı. 1977-1998 yılları arasında müteahhit olarak ça-
lıştı. Bu dönemde içme suyu, altyapı ve kooperatif inşaat-
ları tamamladı. 1998 yılında müteahhitlik işini bıraktık-
tan sonra 2007-2010 yılları arasında inşaat kontrollüğü 
yaptı. Halen kendi firmasında çalışmalarına devam et-
mektedir. 

O. Şerafettin Yüksel 

1948 yılında Antalya-Gazipaşa’da doğdu. 1972 yı-
lında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi’nden mezun oldu. 1975 yılına kadar İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde mühendis olarak çalıştı. Asker-
lik hizmetinden sonra 1982 yılına kadar İstanbul YSE İl 
Müdürlüğü’nde yol, köprü, tesis ve asfalt kontrol mühen-
disliği ile şefliği yaptı. 1982-1986 yılları arasında Burdur 
YSE İl Müdürü olarak görev aldı. 1986-1992 yılları ara-
sında Mersin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Toplu 
Konut Daire Başkanlığı’nda çeşitli kademelerde çalıştı. 

1992-1998 yılları arasında tekrar Burdur Köy Hizmetleri İil Müdürü olarak görev 
aldı. 1998 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından dört yıl süreyle bir inşaat 
firmasında şantiye şefi olarak çalıştı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleki 
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Rifat Yücel 

1938 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun 
oldu. İnşaat mühendisliği eğitimi süresince inşaat sektö-
ründe çalıştı. 1972-1988 yılları arasında SSK Genel Mü-
dürlüğü Yapı Dairesi’nde görev aldı. Bu dönemde SSK’nın 
Eskişehir’de yaptığı 3800 adet toplu konutun alt ve üst 
yapı inşaatında kontrol amirliği yaptı. Ayrıca hastane, 
fabrika, iş hanı gibi çeşitli inşaatlarda şantiye şefliği ve 
proje müdürlüğü görevini sürdürdü. 1988 yılında emek-
li oldu. 1988-2007 yılları arasında özel sektörde şantiye 
şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. 
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Mehmet Yüzügüler 

1947 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1972 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Sul-
tanhisar Belediyesi İmar ve Fen İşleri ile İsabeyli Beledi-
yesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. 1980-1982 
yılları arasında Aydın Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptı. 1984 yılında Nazilli Belediye Başkanı oldu. 
1987 yılında Aydın milletvekili olarak parlamentoya gir-
di. Milletvekilliği döneminde çeşitli TBMM’de kademeler-
de görev aldı. Halen müteahhitlik yapmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 




