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Sunuş
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, “İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40, 50, 60 Yıl” 
albümüyle, mesleğimizin ustalarına kalıcı bir teşekkür sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu çalışma aynı zamanda zorlu işlerin üstesinden gelen fedakârlığa, 
mesleki sadakate ve mesleki-bilimsel kararlılığa verilen önemin bir başka ifadesi 
olarak anlaşılmalıdır.

Hazırlamış olduğumuz bu albümü değerli kılan, meslektaşlarımızın büyük bir öz-
veriyle geride bıraktıkları meslek hayatlarıdır. Biz de bu çalışmayla ortaya çıkan 
değeri görünür kılmaya çalıştık. Ömrünü mesleğe adayan meslektaşlarımızın ya-
şam öykülerini sonsuza kadar Odamızın hafızasına kaydetmekten onur duyuyo-
ruz.

Medeniyetleri var eden inşaat mühendislerinin, büyük bir özveriyle geçirdiği yıl-
ların daha da görünür kılınması, mesleki deneyime özel önem atfedilmesi gerek-
mektedir. Bu hassasiyet, Odamızın üyelerine karşı sorumluluğunun bir parçası 
olarak görülmelidir. 

Bu çalışma, her bir meslektaşımızın ayrı ayrı öyküsünü vurgulu hale getirmekte, 
her birinin bir diğerinden farklı mesleki serüvenlerini ortaya çıkarmakta, basitçe 
meslek hayatı olarak tarif edilen şeyin aslında ne özgünlüklerle dolu anlatılar 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran meslektaşlarımız, tarihin bir o kadar uzun 
bölümüne müdahil oldular ve bu zaman zarfına sığan değerleri gelecek kuşaklara 
armağan ettiler.

Bu albümün içinde tek tek yer verilen tarihin yapıcıları bu özel teşekkürü hak 
ediyor. Çünkü onlar, yeri geldi sevdiklerinden, ailelerinden fedakârlık yapmaktan 
çekinmedi, yeri geldi proje masalarında dirsek çürüttü, şantiyelerin tozunu solu-
du. Bazen de hayatlarını hiçe sayarak, sıla hasreti çekerek köprüler, yollar, binalar 
inşa etti; yaşanabilir kentler kurmak, insani koşullar yaratmak, nitelikli mühen-
dislik hizmeti üretmek, müreffeh bir toplum oluşturmak için geceleri gündüzlerle 
kavuşturdu.

İnşaat Mühendisleri Odası; çalışkan ellerin, yaratıcı beyinlerin sahiplerine, mes-
leğinde 40, 50 ve 60 yılını dolduran inşaat mühendislerine, kısa yaşam ve meslek 
öykülerinden oluşan bu kitapla teşekkür etmek istemektedir.

Biliyoruz, sizlere ne kadar teşekkür etsek yetersiz kalır. Bu kitabın, mesleğe adan-
mış ömürlere karşılık borcumuzu yerine getirmek için bir çaba, Odamızın vefakar-
lığının ve değerbilirliğin bir nişanesi olarak kabul edilmesini isteriz. 

Saygılarımızla. 

İnşaat Mühendisleri Odası
47. Dönem Yönetim Kurulu
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Mehmet Cahit Ababay

1954 yılında Çıldır’da doğdu. 1980 yılında ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-2020 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda saha mühendisi, şantiye 
şefi, genel koordinatör ve şirket kurucu ortağı olarak gö-
rev yaptı. 2009-2015 yılları arasında yurt dışında mesle-
ğini sürdürdü. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevini yürüttü. Ayrıca şiir kitabı bulunmakta-
dır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mansur Abbasigil

1955 yılında Hakkari’de doğdu. Ankara Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983 yılında 
Burdur’da yaptı. 1980’de Hakkari Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi, 1985’te müdür yar-
dımcısı görevlerine başladı. 1989-1992 yıllarında bayın-
dırlık müdürü, 1993-2000’de Muş Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde bayındırlık müdürü, 2002-2008’de Yalova 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde bayındırlık müdü-

rü, 2009-2012’de Burdur Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde bayındırlık müdürü, 
2012-2020’de bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Acar

1956 yılında Kandıra’da doğdu. 1980 yılında Sakarya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981-1984 yıllarında Konya’da 
şantiye mühendisliği görevinde bulundu. 1984-2007 yıl-
larında Sakarya Kaynarca Belediyesinde imar müdürlüğü 
yaptı. 2007 yılından bu yana özel sektörde proje bürosun-
da şirket müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Haluk Açan

1956 yılında Edirne’de doğdu. 1980 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1983-1988 yılları arasında İSKİ’de şanti-
ye şefi olarak görev yaptı. 1988-1995 yıllarında kurucu 
ortağı olduğu şirketinde görev yaptı. 1995-1996 yılları 
arasında Boğaziçi Vakfında Bilişim görevinde bulundu. 
1996-2014 yılları arasında ortağı olduğu şirketinde mes-
leğini sürdürdü. 2014-2020 yıllarında muhtelif şantiye-
lerde şantiye şefliği yaptı. Evlidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)
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Mesut Adar

1954 yılında Sakarya-Taraklı’da doğdu. Sakarya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 
Antalya’da yaptı. 26 yıl Adapazarı Belediyesinde yapı is-
kanda, 8 yıl özel sektörde yapı denetimde çalıştı.

Necla Akbaşak

1957 yılında İzmir’de doğdu. 1980 yılında Ege Üniversite-
si İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1981-2002 yılları arasında Karayolları 2. Böl-
ge Müdürlüğünde 21 yıl kontrol şefi olarak görev yaptı. 
2003-2012 yılları arasında yapı denetim alanında şirket 
sahibi ve yapı denetçisi olarak çalıştı. 2014 yılından bu 
yana iş güvenliği uzmanı (A sınıfı) olarak mesleğini sür-
dürmektedir. Evlidir.

Abidin Akbulut

1957 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerliğini 1983 
yılında Manisa’da yaptı. 1981 yılında saha mühendisi 
olarak göreve başladı. 1982-1985 yıllarında Karayolları 
4. Bölge ve 6. Bölge Müdürlüğü Kontrollüğünde şantiye 
şefliği, 1986-1989 yıllarında KGM ihalesi Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü Kontrollüğünde şantiye şefliği, 1990 
yılında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrollüğünde 

saha mühendisliği, 1991-2006 yılları arasında Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 
Kontrollüğünde otoyolu işi, 1990-1997 yılı arası proje müdür yardımcılığı ve tek-
nik ofis müdürlüğü, 2001-2006 yıllarında proje müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında 
proje müdürlüğü, 2009-2010 yıllarında teknik komite başkanlığı, 2011-2020 yıl-
larında genel müdür yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)
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Şeref Akman

1954 yılında Diyarbakır-Ergani’de doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Ba-
kanlığı İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünde göreve başladı. 
1983 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünde ekip 
şefi olarak atandı. 2010 yılına kadar aynı kurumunun 
çeşitli birimlerine başmühendis olarak çalıştı. Toprakka-
le-İskenderun otoyolu serbest bölge bağlantı yolu yapı-

mı, Belen geçişi, Ceyhan-Sugözü Termik Santrali yolu yapımı projelerinde hizmet 
verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Aksakal

1954 yılında Erzurum’da doğdu. Gazi Üniversitesi İnşa-
at Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu. 
Askerliğini 1983 yılında yaptı. Özel sektörde; 1983-1994 
yıllarında şantiye şefliği, 1994-2004 yıllarında inşaat 
mühendisliği, 2005-2006 yıllarında şantiye şefliği, 2006-
2007 yıllarında kontrol mühendisliği, 2008-2009 yılla-
rında şantiye şefliği, 2009-2010 yıllarında şantiye şefliği 
ve saha denetçiliği, 2010-2011 yıllarında şantiye şefliği, 
2012-2013 yıllarında kontrol mühendisliği, 2013-2014 

yıllarında ince işler sorumluluğu yaptı. Halen yapı denetçisi olarak görev yap-
maktadır. Evlidir.

Onur Aksay

1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1982-1983 tarihleri arasında 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşletme Ekono-
misi (MAB) eğitimini tamamladı. 1980-2020 yılları ara-
sında çeşitli özel firmalar bünyesinde proje mühendisi, 
saha mühendisi, proje müdürü, proje kontrol müdürü, 
inşaat ve operasyon müdürü, yatırımlar, operasyon ve 

teknik hizmetler direktörü olarak görev yaptı. 2020 yılından bu yana sahibi ol-
duğu firmasında proje yönetimi ve danışmanlık yaparak mesleğini sürdürmekte-
dir. Sabancı Üniversitesindeki direktörlük görevini sürdürürken Sabancı Üniver-
sitesinin inşaatını ve sonraki süreçte işletmesini de yaptı. Nano teknoloji binası, 
kompozit teknolojileri mükemmeliyet merkezi, toyotasa genel müdürlük binası, 
lojistik ve eğitim merkezi, Sabancı müzesi, SEAD konferans salonu inşaatlarını 
tamamladı. Evlidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)
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Cenk Aktan

1958 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1980 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1996 yılları ara-
sında çeşitli özel firmalarda proje mühendisi, proje şefi 
olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında, özellikle 
ulaşım yapıları, özel yapılar, köprüler ve tüneller konula-
rında, proje ve müşavirlik hizmetleri yaptı. 1996 yılından 
bu yana sahibi olduğu şirketinde mesleğini sürdürmekte-
dir. Evlidir.

Ahmet Akyıldız

1955 yılında Adana-Kozan’da doğdu. Adana Mühendislik 
Bilimleri Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Asker-
liğini 1982-83’te Tokat’ta yaptı. Bayındırlık ve İskan Mü-
dürlüğünde 25 yıl görev yaptı. Evlidir.

Tayfun Alan

1957 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 
Menemen’de 1983’te yaptı. İmar İskan Bakanlığı İl İmar 
Müdürlüğünde 1981-1989’da kontrol mühendisliği, DSİ 
Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünde 1981-1989’da 
Proje Müdürlüğü, özel sektörde 1990-2000’de yönetim 
kurulu başkanlığı, müşavirlik, mühendislik, 2000-2008’de 
deneyimli mühendislik, lider temsilcilik, müşavirlik, kont-

rollük, 2008-2017’de şantiye şefliği, uygulama projeleri koordinatörlüğü yaptı. 
2017’de emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Zeynep Esin Alhan

1959 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. 

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)
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Nedim Alkan

1958 yılında Ankara’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Denizli Mühendislik Fakültesinden 1980 yılında mezun 
oldu. Askerliğini Erzincan’da 1983’te yaptı. Özel sektörde 
1981-1984’te şantiye şefi olarak çalıştı. Kurucusu oldu-
ğu şirkette 1984’ten bu yana statik proje, metraj, keşif, 
hakkediş hizmetleri, yerel yönetim kentsel master planlar, 
teknik müşavirlik, kentsel tasarım projeleri yapmaktadır. 
2000 yılından bu yana kamu projeleri ve ihale dosyası 
hizmetleri vermektedir. 1994-1998’te İMO Aydın Şubesi 

Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yurtal Altınoğlu

1957 yılında Adana-Yüreğir’de doğdu. 1980 yılında Adana 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1983 
yılları arasında Çukobirlik Genel Müdürlüğünde kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. 1983-2003 yılları arasında 
iki özel firma bünyesinde farklı şantiyelerde görev yaptı. 
2003 yılından sonra proje ve taahhüt işleri yaptı. Evlidir.

Ahmet Reşit Altuğ

1956 yılında Erzurum-Yakutiye’de doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinden önce özel bir 
şirkette içme suyu tasfiye tesislerinde ve muhtelif köprü 
inşaatlarında çalıştı. Mezuniyetinin ardından Eskişehir 
İller Bankası içme suyu depoları inşaatında şantiye şefi, 
taşeron ve müteahhit olarak 1992 yılına kadar çalıştı. 
1992-2020 yılları arasında çelik veya betonarme yapılar, 

köprüler gibi alanlarda proje hizmeti verdi. Halen proje mühendisi olarak mesle-
ğini sürdürmektedir. Evli ve üç babasıdır. 

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)
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Cemal Aşkın Angı

1958 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1981-1982 yılları arasında Yatağan Termik 
Santralı İnşaatı şantiyesinde hakkediş hazırlama bölü-
münde kısım mühendisi olarak çalıştı. 1982-1983 yılları 
arasında İTÜ’de lisansüstü öğrenim gördü. 1983 yılında 
Burdur’da askerlik yaptı. 1983-1985’te yurt dışında bö-
lüm şefi olarak çalıştı. 1985-1990 yılları arasında ortak 
kurduğu mühendislik firmasında altyapı, statik betonar-

me ve çelik projeleri konusunda hizmet verdi. 1990-1998’de şahsi firmasıyla aynı 
hizmetlere devam etti. 1998 yılından bu yana şirket ortağı ve müdürü olarak 
statik proje ve inşaat mühendisliği ile ilgili bilgisayar programı yazılım çalışma-
larına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kemal Arslanoğlu

1957 yılında Gaziantep-Şahinbey’de doğdu. Sakarya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisinden 1980 yılında 
mezun oldu. Askerliğini Erzincan’da 1982’de yaptı. Aile 
şirketinde bina projelendirme, yap-sat işleri yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Hasan Asan

1957 yılında Manisa-Akhisar’da doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yı-
lında mezun oldu. Askerliğini Erzincan’da 1982’de yaptı. 
Manisa-Kırkağaç Belediyesinde 1980-1986’da Fen ve İmar 
İşlerinde çalıştı. Serbest mühendis olarak 1986-2020’de 
mühendislik ve müteahhitlik yaptı. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Fatma Ayfer Aslan

1955 yılında Gaziantep’te doğdu. Ankara Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den 1980 yılında mezun oldu. 1983-1985 yıllarında teknik 
eleman, 1985-2014 yıllarında Bayrampaşa Belediyesinde 
imar durum şefi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk an-
nesidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)
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Yahya Aslan

1954 yılında Makendony-Presil’de doğdu. Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983 yı-
lında Manisa’da yaptı. 1980-1982 yıllarında şantiye şefi, 
1982-1985 yıllarında mühendis, 1985-2019 yılları ara-
sında Bayrampaşa Belediyesinde yapı müdür yardımcısı 
raportör olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Savaş Atahan

1957 yılında Adana’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında mezun 
oldu. Askerliğini Erzincan’da 1983’te yaptı. Özel sektör-
de 1980’de proje mühendisliği, 1997’de teknik müdür-
lük, 2001’de başka bir firmada teknik müdürlük, 2004’te 
yöneticilik, yurt dışında 2006’da direktör proje yönetimi 
ve ülke koordinatörlüğü 2013’te proje müdür vekilliği, 
2014’te yapım müdürlüğü, yurt dışında 2017’de müşavir-
lik, yurt içi bir firmada 2019’da yine müşavirlik görevle-
rinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Zakir Atasever

1958 yılında Ağrı-Eleşkirt’te doğdu. Sakarya Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983’te 
yaptı. Özel sektörde çeşitli firmalarda saha mühendisi, 
şantiye şefi, teknik müdür ve teknik müşavir olarak çalış-
tı. Sulama, Baraj, içme suyu, kanalizasyon, rekreasyon ve 
konut inşaatlarında birçok projenin gerçekleştirilmesine 
emek verdi. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Emeklidir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Füsün Atay

1959 yılında Balıkesir-Ayvalık’ta doğdu. 1980 yılında Balı-
kesir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Ayvalık Belediyesinde 
25 yıl İmar Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştı. Evli ve iki ço-
cuk annesidir.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)
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Mümtaz Ayan

1952 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. Askerliğini Denizli’de 1982’de yaptı. 1981-2003 dö-
nemi boyunca 100 adet Trakya Bölgesinde, 100 adet İs-
tanbul, 100 adet Güney Marmara Bölgesi ve diğer illerde, 
prefabrik fabrika projelerinde şantiye şefi olarak hizmet 
verdi. Evlidir.

Kamil Aydın

1959 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinde Vatan 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.  Askerliği-
ni 1982 yılında Burdur’da yaptı. 1980-1981’de şahsına ait 
proje ofisinde proje mühendisi, özel sektörde; 1981-1985, 
1987-1996 ve 2001-2005’te şantiye şefi, proje mühendi-
si, 1986-1987’de kısım şefi, 1996-2001’de proje müdürü, 
2005-2012’de proje müdürü, 2014-2020’de kontrol amiri 
olarak çalıştı. Halen kontrol amiri olarak çalışmaya de-
vam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Hilmi Aydos

1955 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. İstanbul Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini Manisa’da 
yaptı. 1977-1982 yıllarında Kocasinan Belediyesinde 
teknik eleman, 1982-1984 yıllarında İstanbul Belediyesi 
Eminönü Şube Müdürlüğünde mühendis, 1984-1989 yıl-
larında Bakırköy Belediyesinde mühendis, 1989-1992 yıl-
larında Küçükçekmece Belediyesinde şef müdür yardımcı-
sı, 1992-2004 yıllarında Avcılar Belediyesinde mühendis, 

müdür, başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şerafettin Bahadır

1951 yılında Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 
Erzincan’da 1982’de yaptı. Ticaret Bakanlığında 1970-
1977’de memur-laborant, TKİ-KST İnşaat Şubesinde 
1977-1980’de Ed. proje mühendisi, Ereğli Demir Çelik 
Fabrikasında 1980-1982’de proje mühendisi, özel sektör-
de 1982-1983’te şantiye şefi olarak çalıştı. Kendi şirketle-
rinde 1983’ten bu yana proje danışma, inşaat işleri yap-
maktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Özenay Bakır

1955 yılında Denizli’de doğdu. 1980 yılında Çukurova 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından 35 yıl sü-
reyle Devlet Su İşlerinde kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.  

Sebahattin Barıştürk

1957 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi İnşaat Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. 
1982 yılında askerliğini yaptı. 1981-1984 yılları arasında 
baraj inşaatı şantiye şef yardımcılığı, 1984-1987 yılları 
arasında DSİ 231. Şube Müdürlüğünde Kontrol Mühen-
disliği, 1987-1990 yılları arasında DSİ Bölge Müdürlüğü 
Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü emrinde baraj, sulama 
ve taşkın koruma inşaatları tatbikat projeleri, kesin he-
sap ve hakkediş kontrol mühendisliği, sulama ve drenaj 

projeleri kat’i proje yapımı, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşa-
at Şube Müdürlüğüne vekâlet görevlerinde bulundu. 1990-2011 yılları arasında 
Kastamonu DSİ 231. Şube Müdürlüğünde rehabilitasyon işleri kontrol mühendis-
liği, DSİ 231. Şube Müdürlüğü proje ve inşaat başmühendisliği, Kastamonu DSİ 
231. Şube Müdürlüğüne vekâlet görevlerinde çalıştı. 2011-2016 yıllarında DSİ 23. 
Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü emrinde görev 
yaptı. Beton ve zemin mekaniği laboratuvarında deney sorumlusu mühendis ola-
rak görev yaptı. 2016 yılında emekli oldu. 2016-2020 yıllarında denetçi mühendis 
olarak çalıştı. Halen denetçi mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir.

Adnan Atilla Barutçu

1957 yılında Erzurum-Aşkale’de doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1980 yılında mezun 
oldu. Askerliğini Antalya’da 1984’te yaptı. İTÜ Tek. Mek. 
ve Gen. Muk. Kürsüsünde 1980-1981’de araştırma görev-
lisi, yurt dışında 1981-1987’de kısım şefi, saha mühendisi, 
1987-2004’te genel müdür yardımcısı, proje müdürü, şan-
tiye şefi, 2004-2007’de genel müdür, 2007-2014’te başka 
bir firmada yine genel müdür, 2014-2017’de yönetim ku-
rulu danışmanı olarak görev yaptı. 2017’den bu yana şir-
ket sahibi olarak çalışmaktadır. Evlidir.
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Nilgül Başak

1956 yılında Adana’da doğdu. Adana İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesinden 
1980 yılında mezun oldu. 1986 yılında statik betonarme 
hesabı, 1987 yılında büro elemanı, Yüreğir Belediyesinden 
teknik ressam, inşaat mühendisi, 1988-1989’da kontrolör 
olarak görev yaptı. Bir çocuk annesidir.

Burhan Bay

1958 yılında Tokat-Turhal’da doğdu. 1980 yılında Elazığ 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1982-1983 yıllarında İmar İskan 
Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünde mühendis ola-
rak görev yaptı. 1983-2008 yılları arasında Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak çalıştı. 
2008-2011 yıllarında özel bir firmada mühendis, 2011-
2020 yıllarında denetçi inşaat mühendisi olarak görev 

yaptı. 2008 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erol Bayrak

1958 yılında Çorum’da doğdu. 1980 yılında Elazığ Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1981-1991 yıllarında Samsun Belediyesinde 
mühendis olarak görev yaptı. 1994-2006 yıllarında Ço-
rum PTT ve Türk Telekom İl Müdürlüğünde, 2007-2013 
yıllarında Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde in-
şaat mühendisi olarak görev yaptı. 2013-2014 yıllarında 
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde mühendis 

olarak çalıştı. 2014 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İrfan Peker Bekem

1959 yılında Kırıkkale-Bağlıcalar’da doğdu. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
1980 yılında mezun oldu. Askerliğini Gökçeada’da 1982’de 
yaptı. Özel sektörde 1981’de şantiye şefi yardımcılığı, DLH 
Bölge Müdürlüğü Samsun’da 1983’te etüt proje mühen-
disliği, özel sektörde, 1984-1990’da şantiye şefliği, 1990-
2007’de kurucu ortaklık, şirket müdürlüğü, 2007-2016’da 
kurucu ortaklık, genel müdürlük yaptı. Kendi adına 
2016’dan bu yana adli bilirkişilik yapmaya devam etmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şaban Belli

1946 yılında doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesinden 
1980 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Yurt 
dışında planlama mühendisi, özel sektörde çeşitli firma-
larda; saha şefi, şantiye şefi, proje müdür yardımcısı ve 
proje müdürü, ortak ve genel müdür, proje koordinatörü, 
olarak çalıştı.

Ali Berber

1955 yılında Denizli’de doğdu. İstanbul Devlet Mühendis-
lik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
1980 yılında mezun oldu. Askerliğini Menemen’de 1983’te 
yaptı. Özel sektörde; proje elemanı, şantiye şefi ve şan-
tiyeler koordinatörü, proje müdürü kendi şirketlerinde 
mühendis olarak çalıştı. Halen özel bir hastanede teknik 
müdür ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
Evlidir.

Osman Bige

1945 yılında Sivas’ta doğdu. 1980 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında Devlet Demiryol-
larına bağlı Sivas Beton Travers Fabrikasında planlama 
mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1983-1990 yılla-
rı arasında kamulaştırma konusunda teknik bilirkişilik 
yaptı. Daha sonra yedi yıl serbest mühendis olarak hiz-
met verdi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığını yaptırdığı 
deprem konutları olağanüstü projede kontrol mühendis-

liği görevinde bulundu. 2009-2019 yılları arasında tıbbi medikal konusunda aile 
firmasını kurdu ve yönetti. Halen inşaat mühendisliği alanında tasarım ve proje 
işlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ahmet Bircan

1959 yılında Çanakkale-Ezine’de doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1994 yılına kadar 
çeşitli firmalarda şantiye şefi, kontrol mühendisi, koor-
dinatör yardımcısı ve proje müdürü olarak görev yaptı. 
1994-2013 yılları arasında serbest mühendis olarak hiz-
met verdi. Halen Ankara’da bir çelik konstrüksiyon fir-
masının ortağı olarak meslek hayatına devam etmektedir. 
Evlidir.
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Feridun Sunihi Bozdağ

1953 yılında Malatya-Yeşilyurt’ta doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl 
kendi firmasını kurarak 1987 yılına kadar hizmet verdi. 
1989-2006 yılları arasında ortağı olduğu firmada mesleki 
çalışmalarını sürdürdü. Halen bir yapı denetim firmasın-
da uygulama denetçisi olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Sadık Bozdemir

1957 yılında Denizli’de doğdu. Denizli Mühendislik Mi-
marlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1980 
yılında mezun oldu. Askerliğini 1980 yılında Denizli’de 
yaptı. Stajyer mühendislik, saha mühendisliği, serbest 
mühendislik, müşavirlik danışmanlık, şantiye şefliği, 
Konya Ereğli Fen İşleri Müdürlüğünde içme su, asfalt, ka-
nalizasyon çalışmaları, yurt dışı şantiye şefliği görevle-
rinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Bozkaya

1957 yılında Çorum-Ortaköy’de doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Manisa-
Kırkağaç’ta askerlik hizmetini tamamladı. Tüm meslek 
hayatı boyunca özel sektörde grup başmühendisi ve şan-
tiye şefi olarak hizmet verdi. Halen bir firmada saha mü-
hendisi olarak görev yapmaktadır. Evlidir.

Levent Can

1957 yılında İzmir’de doğdu. 1980 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1980-1986 yılları arasında özel bir firmanın çelik 
yapılar, prefabrike sanayi yapıları, betonarme altyapı 
projelerinde statiker mühendis olarak çalıştı. 1984 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 2008 yılına kadar or-
tağı olduğu firmada teknik müdür olarak hizmet verdi. 
2009-2015 yılları arasında bir firmada proje müdürü ola-
rak görev yaptı. Halen teknik danışmanlık hizmeti ver-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet İsmail Caran

1957 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1980 yılında Kara Harp 
Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1999 yılına kadar subay ve yönetici olarak görev yaptı. 
Çeşitli hastanelerde inşaat tadilat kontrol mühendisi ve 
hastane yöneticisi olarak hizmet verdi. 2012 yılında Do-
kuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta 
Kalite Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 16 
yıla yakın süredir çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği de-
netimlerin yanı sıra, denetim sürecinde katma değer sağ-

layan sistem yönetimi denetimlerini gerçekleştiren bu denetim çalışmalarına; 
eğitim ve üretim sanayi sektörü başta olmak üzere diğer farklı sektörlerdeki özel/
kamu kuruluşlarına özellikle kalite uygulamaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği bazlı 
olarak devam etmekte olup B sınıfı İSG uzmanıdır. Çeşitli sektörlerde; kalite baş-
lığı altında eğitimler vermiş, kurultaylara katılmış sempozyumlarda konuşmacı 
olarak yer almış ve meslek yüksekokulları, inşaat fakültelerinde konuk eğitmen 
olarak eğitimler vermiştir. İnşaat Mühendisleri Odasının düzenlediği çeşitli et-
kinliklerde özellikle deprem konu aksı üzerinde görev almıştır. ASR (American 
Systems Registrar) üzerinden çeşitli sistem yönetimlerinde baş denetçi olarak gö-
rev yapmaktadır. Evlidir.

Ahmet Cengiz

1956 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1981 yılında özel bir şirkette 
yapı proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1983 yı-
lında çalıştığı şirketi devir aldı, Halen statik ve betonar-
me proje mühendisi olarak mesleki faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Evlidir.

Günseli Cengiz

1957 yılında Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1980 yılında 
Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında özel 
bir şirkette yapı proje mühendisi olarak çalıştıktan son-
ra şirketi devir aldı, şirketinde statik ve betonarme proje 
mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.
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Aydın Ceran

1954 yılında Niğde-Bor’da doğdu. Gazi Üniversitesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. 
Askerliğini 1983 yılında Burdur’da yaptı. 1974-1982 yılla-
rında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde harita tek-
nisyeni, Karayolları Genel Müdürlüğünde; 1982-1991 yıl-
larında proje mühendisi, 1991-2004 yıllarında proje şefi, 
2004-2008’de ihale şefi olarak göre yaptı. 2008’de emekli 
oldu. 2008-2016 yıllarında deneyimli proje mühendisliği 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akif Ciyer

1956 yılında Antalya-Korkuteli’nde doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde bakım 
onarım şefi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2009 yı-
lında aynı Kurumdan emekli oldu. 18. dönem Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Yedek Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Denetleme Kurulu üyeliğinde bulundu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Vehbiye Zuhal Cömertoğlu

1957 yılında Giresun-Tirebolu’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galata-
saray İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı İstanbul Yapı İşleri 1. Bölge 
Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1984-2000 yıl-
ları arasında İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğün-
de inşaat mühendisi, kontrol mühendisi, ihale komisyon 
üyesi ve zemin klas heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2000 
yılında emekli olduktan sonra, bilirkişi olarak İstanbul ili 

dahilinde çeşitli mahkemelerde inşaat mühendisi olarak görev yapmaya devam 
etmektedir. Evlidir.

Bülent Çakır

1955 yılında Sivas-Kangal’da doğdu. 1980 yılında Anka-
ra Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1981 yılla-
rında iki özel firmada şantiye şefliği yaptı. 1982 yılında 
Ziraat Bankasında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 
2013 yılında emekli oldu. Halen İzmir’de yapı denetim fir-
masında mesleğini sürdürmektedir. 2020 yılında İzmir’de 
meydana gelen deprem sonrasında Bornova’da hasar tes-
piti yapmak üzere gönüllü mühendis olarak görev yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Çakır

1958 yılında Uşak’ta doğdu. 1980 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1980-1985 yılları arasın-
da İstanbul’da çeşitli özel sektör şantiyelerinde İstanbul 
Ataköy Emlak Kredi 3., 4., 5. mahalleleri inşaatlarında ve 
Yeşilköy havalimanı terminali inşaatında çalıştı. 1985 yı-
lından bu yana Uşak’ta kendi bürosunda plan proje ve 
müteahhitlik hizmetleri vermektedir. 1990-2000 yılları 
arasında İMO Uşak temsilciliğini, 2000-2004 arası iki dö-

nem İMO Uşak Şube Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat Mühendisleri Odası 42. 
dönem Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulunda, 43. dönem Bilirkişilik Kurulunda, 
45. ve 46. dönem Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulunda başkan, raportör ve üye 
olarak çalışmaları oldu. Yapı denetim sisteminde proje ve denetçisi belgesi ile ka-
mulaştırma bilirkişilik belgesi sahibidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Orhan Çakır

1953 yılında Karabük’te doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1982 yılında özel bir firmada şantiye şefliği 
yaptı. 1985-1987 yıllarında yurt dışında şantiye şefi ve 
proje müdürü olarak çalıştı. 1991-1996 yıllarında Kara-
bük Belediyesinde imar müdürü ve fen işleri müdürü ola-
rak çalıştı. 2018 yılında Karabük Belediyesinden emekli 
oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Adnan Çalık

1956 yılında Uşak’ta doğdu. 1980 yılında Adana İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1983 yılları 
arasında özel bir holdingde mühendis olarak görev yaptı. 
1986 yılından bu yana kendi firmasında mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mahmut Aydın Çalım

1950 yılında Adıyaman’da doğdu. Adana Mühendislik Bi-
limleri Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Askerliği-
ni 1982 yılında Manisa’da yaptı. 1985 yılında kendi işin-
de şantiye şefliğine, 2005 yılında müteahhitliğe başladı, 
daha sonra kontrol mühendisliği görevlerinde bulundu. 
Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mustafa Çampınarı

1957 yılında Kahramanmaraş-Pazarcık’ta doğdu. 1980 
yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Kendi özel proje bürosunda meslek hayatı-
na başladı. Ortağı olduğu çeşitli firmalarda çalışmala-
rını sürdürdü. Halen ortağı olduğu firmada yönetici ve 
proje uygulama denetçisi olarak görev yapmaktadır. İMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu üyeliği, İMO Yapı Denetim ve 
Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyeliği, 2 dönem Yapı Dene-

tim Kuruluşları Birliği Adana Şube Başkanlığı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Ali Çavdur

1956 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1980 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1985 yılına kadar özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. 
1985 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı Zonguldak 
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünde 
araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yer altı açık-
larının tasarımı konusunda dersler aldı. 1989 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalından 

yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Ereğli MYO adına öğretim görevlisi olarak 
“İI Endüstriyel Eğitim Projesi” kapsamında 9 ay İngiltere’de bulundu. 1996 yılın-
da Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO’da öğretim görevlisi olarak göreve başla-
dı. Meslek yüksekokulunda inşaat programında hemen hemen yarısından fazla 
dersin yürütülmesi ile malzeme, beton, zemin mekaniği, asfalt laboratuvarları, 
ölçme bilgisi arazi uygulamalarını yürüttü. İdare, hukuk ve ceza mahkemelerin-
de, savcılık soruşturma dosyaları kapsamında yeminli adli bilirkişilik görevinde 
bulundu. Evlidir.
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Fahri Çetin Çavuşoğlu

1958 yılında Ordu-Fatsa’da doğdu. 1980 yılında Sakarya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1983 yılında Karayolları 16. Bölge 
Müdürlüğünde etüt ekip mühendisi olarak çalıştı. Daha 
sonra yol yapım başmühendisi olarak 5 yıl Karayolları 9. 
Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. Ardından özel sektöre 
geçti, halen özel sektörde görevini sürdürmektedir. Evli-
dir.

Akif Çaylıoğlu

1956 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1980 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1983 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinin ardından 
kurmuş olduğu şirkette devlet müteahhitliğine başladı. 
Karayolları, DSİ ve Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüklerin-
de yol, su yapıları, köprü ve sanat yapıları başta olmak 
üzere taahhüt işlerinde faaliyet gösterdi ve bu faaliyet-
lerine devam etmektedir. Bunların yanı sıra son yıllarda 
konut sektöründe de çalışmaları devam etmektedir. Halen 

yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erdoğan Çeçen

1959 yılında Kars’ta doğdu. 1980 yılında Gazi Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2020 yılı-
na kadar yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı 
olarak görev aldığı firmaların yurt içi ve yurt dışı projele-
rinde görev aldı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet 
Bölümünden, 2016 yılında ise aynı üniversitenin Maliye 
Bölümünden mezun oldu. Halen genel koordinatör olarak 
mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Necdet Çelik

1956 yılında Çanakkale-Biga’da doğdu. 1980 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun olduktan sonra özel bir firmada müşa-
vir mühendis olarak çalıştı. 1984-1989 yılları arasında 
Çanakkale Lapseki Belediyesinde fen imar müdürü ola-
rak görev yaptı. 1989 yılında kurmuş olduğu firmasında 
proje, taahhüt ve ticaret işlerini yürütmektedir. Ayrıca 
2019 yılından beri Çanakkale Lapseki Belediyesi Belediye 
Başkan Yardımcısı görevini de sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Ahmet Çetinkaya

1958 yılında İstanbul-Beşiktaş’ta doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1994 yılı askerlik dönemi hariç 2005 
yılına kadar çeşitli firmaların yurt içi ve yurt dışı proje-
lerinde şantiye mühendisi, şantiye şefi, inşaat müdürü, 
teknik müdür ve proje müdürü olarak görev yaptı. 2003 
yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsünde yüksek lisans diplomasını aldı. 2006-2019 yılları 
arasında ortağı olduğu firmada yapı denetim işleri yaptı. 
Evlidir.

Berrin Çiftçi

1959 yılında Eskişehir-Mihalıççık’ta doğdu. 1980 yılında 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Ana-
dolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapı dalında 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1980-1981 yıllarında 
özel sektörde şantiyede hakkediş mühendisi olarak çalış-
tı. 1983 yılında mülga Toprak İskan Genel Müdürlüğünde 
kamu görevine başladı. 1984-1995 yılları arasında Köy 
Hizmetleri Eskişehir İl Müdürlüğünde Kontrol Mühen-

disliği, 1995-2004 yılları arasında Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulun-
du. 2004 yılında Genel Müdür Yardımcılığından emekli oldu. 2004-2017 yılları 
arasında özel sektörde içme suyu arıtma tesisi ve 460 konutluk projede şantiye 
yöneticiliği, proje müdürlüğü yaptı. İMO Eskişehir Şubesinde 2008-2018 (6., 7., 
8., 9. ve 10. dönem) yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman ve Sekreter 
Üye görevlerinde bulundu. 2018-2020 yılları arasında İMO 46. dönem Denetleme 
Kurulu Raportör Üyeliği yaptı. İki çocuk annesidir.

Habip Dağaşan

1958 yılında Elazığ’da doğdu. 1980 yılında Fırat Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1984 yılların-
da Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünde kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. 1984-1986 yıllarında müteahhitlik 
yaptı. 1986’dan bu yana sahibi olduğu şirkette müdür 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)



25

Ahmet Avni Demir

1957 yılında İstanbul-Samatya’da doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-1994 yılları arasında 
çeşitli özel firmalar bünyesinde ağırlıkla prefabrik sa-
nayi tesisi, otel, villa gibi inşaat işlerinde şantiye şefi ve 
şantiye sorumlusu olarak görev yaptı. 1994-2020 yılları 
arasında kendi firmasında inşaat taahhüt işleri yapmak-
tadır. Evlidir.

Hamza Demir

1955 yılında Samsun-Tekkeköy’de doğdu. 1980 yılında 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi MYO İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı.  Mezuniyetinden sonra 
Zonguldak Alaplı Belediyesinde 1984 yılında inşaat mü-
hendisi olarak göreve başladı. Aynı kurumda sırasıyla fen 
işleri müdürü, imar ve fen işleri müdürü etüt proje mü-
dürü, imar ve şehircilik müdürü olarak 2020 yılına kadar 
mesleğini icra etmiştir. 2020 yılında Alaplı Belediyesinden 
emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Demir

1956 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1980 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Vatan Mühendislik Fakültesin-
den mezun oldu. 1980-1983 yılları arasında İETT tünel 
binası şantiye şefliği ile çalışma hayatına başladı. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1989 yılları 
arasında İBB İmar Müdürlüğünde görev yaptı. 1984-1989 
yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesinde teknik baş-
kan yardımcılığı yaptı. 1989 yılında kurduğu, 30 yılı aşkın 
bir süredir hayatına devam eden kendisine ait inşaat şir-

ketinde hala görevine devam etmektedir. Şirketinde çeşitli proje, inşaat, taahhüt 
işlerini yürütmektedir. Ayrıca yaklaşık 30 yıldır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 
başkanlık yapmaktadır. 15 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. 2018 yılında Okan 
Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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Ali Erdinç Demirant

1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında Eskişe-
hir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Fen İşleri 
Müdürlüğünde göreve başladı. Proje, metraj, keşif, hake-
diş düzenleme ve kontrolü gibi görevlerden sonra bölge, 
şube ve ajans müdürlüğü binaları gibi bir çok ildeki pro-
jelerinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1989 yılında 
Ankara Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne geçiş yaptı. 
Kontrol mühendisi ve kontrol amiri olarak görev yaptı. 

2007 yılında emekli olana kadar aynı kurumun çeşitli birimlerinde şube müdürü 
ve il müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2005 yılında altı aylık bir süre Afet İşleri Ge-
nel Müdürlüğünde geçici iskan daire başkanlığı yaptı. Emekli olduktan sonra on 
yıl bir taahhüt firmasında genel koordinatörlük yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Demirbağ

1950 yılında Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-
1984 yıllarında statik proje mühendisi, 1984-1989 yılla-
rında Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde fen 
işleri müdürü, 1989-1993 yıllarında Köy Hizmetleri Anka-
ra İl Müdürlüğünde şube müdürü, 1993-1998 yıllarında 
kontrol mühendisi, 1998-1999 yıllarında Köy Hizmetleri 
Çankırı Genel Müdürlüğünde yol şube müdürü, 2012-

2020 yılları arasında şantiye şefi olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Milat Demirci

1953 yılında Adana’da doğdu. Adana İktisadi ve Tica-
ri İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesin-
den 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1982 yılında 
Manisa’da yaptı. 1975 yılında Yol Su Elektrik’te teknik 
ressam olarak, 1984’te Köy Hizmetlerinde inşaat mühen-
disi olarak, 2001’de Adana İl Özel İdaresinde inşaat mü-
hendisi olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Demirhan

1955 yılında Adana-Pozantı’da doğdu. 1980 yılında Çu-
kurova Üniversitesinden mezun oldu. Askerliğini 1983 
yılında yaptı. 1984 yılında Emlak Bankası Bölge Müdür 
Yardımcılığı, 2002 yılında Seyhan Belediyesi Başkan Yar-
dımcılığı, 2005 yılında Fen İşleri Müdürlüğü, 2009 yılın-
da Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. 2020 yılında emekli oldu. İMO Adana Şube yö-
netim kurulu üyesi ve İMO danışma kurulu üyeliği yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Muammer Deniz

1956 yılında Çorum-Osmancık’ta doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. Mezun olduktan sonra 
TCK’de mecburi hizmetini tamamladı. 1980-1987 yılların-
da TCK Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünde şanti-
ye mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1987-1989 
yıllarında Toplu Konut inşaatında şantiye şefliği yaptı. 
1989-1998 yıllarında işveren olarak inşaat malzemeleri 

satışı yaptı. 1998-2012 yıllarında özel bir firmada şantiye şefi, proje müdürü ve 
koordinatör olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Tayfun Develier

1957 yılında Gaziantep’te doğdu. İstanbul Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi Vatan İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1982 yı-
lında Manisa’da yaptı. 1980-1984 yıllarında özel sektörde 
kontrol mühendisi, 1984-2012 yıllarında Antalya Beledi-
yesinde mühendis olarak görev yaptı. 2013’ten bu yana 
müteahhitlik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Rasin Düzceer

1958 yılında İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında 
ODTÜ Geoteknik dalından yüksek lisans derecesini aldı. 
1981 yılında DSİ Barajlar Dairesinde proje mühendi-
si olarak başladığı meslek hayatına, 1985 yılında Suudi 
Arabistan’da saha mühendisi olarak devam etti. 1985-
1990 yılları arasında Riyad, Mekke, Medine ve Cidde şe-
hirlerindeki projelerde görev aldı. 1990 yılında Türkiye’ye 

dönerek aynı firmanın Türkiye, Suudi Arabistan ve Rusya’daki projelerinde çeşitli 
görevler üstlendi. Halen genel müdür olarak görevini sürdürmektedir. 2002 yılın-
da İTÜ İnşaat Fakültesinde doktora çalışmalarını tamamladı. Ulusal ve ulusla-
rarası kongre ve sempozyumlarda geoteknik konularla ilgili olarak 50’den fazla 
bildiri ve makalesi yayımlanmış olup, 2016 yılından bu yana derin kazı ve derin 
temeller konusunda yüksek lisans dersleri vermektedir. Evlidir.
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Erdoğan Düzenli

1950 yılında Amasya’da doğdu. 1980 yılında Adana İkti-
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniye-
tinden sonra 25 yıl Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde 
görev yaptı. Evlidir.

Mehmet Şinasi Erbil

1957 yılında Tokat’ta doğdu. 1980 yılında Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Meslek hayatına NATO Havaalanı Geliştirme Proje-
sinde kontrol mühendisi olarak başladı. Çeşitli firmaların 
yurt içi ve yurt dışı pek çok projesinde saha ve laboratu-
var mühendisi, teknik ofis mühendisi, kalite kontrol labo-
ratuvar müdürü ve kalite kontrol müdürü olarak görev 
yaptı. Halen Moldova’da bir karayolu rehabilitasyon pro-
jesinde kalite kontrol ve araştırma başmühendisi olarak 

hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mithat Erciyas

1948 yılında Yozgat-Şefaatli’de doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1974 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik 
Spor Bakanlığında memur olarak çalıştı. 1976-1979 yıl-
larında Maliye Bakanlığında şef, 1979-1984 yıllarında 
Sosyal Güvenlik Kurumunda müdür, başkan yardımcısı, 
1984-1999 yıllarında Sosyal Sigortalar Kurumunda mü-
hendis olarak görev yaptı. 1999 yılından bu yana özel fir-

malarda mesleğini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Şükrü Erdem

Adana’da doğdu. 1980 yılında Adana İktisadi ve Tica-
ri İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinden mezun 
oldu. 1990-1994 yılları arasında özel bir şirket bünyesin-
de Toprakkale-İskenderun otoyolu projesinde köprü viya-
dük kontrol mühendisliği hizmetinde bulundu. İMO 41. 
Dönem Oda Danışma Kurulunda yer aldı, 42. Dönem, 43. 
Dönem 44. Dönem ve 45. dönem Oda Yönetim Kurulunda 
İkinci Başkanı, 46. Dönemde Oda Yönetim Kurulu Sekre-
ter Üyesi olarak görev aldı. Halen Adana’da kendisine ait 

bir yapı denetim kuruluşunun yöneticiliğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.
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Musa Erdoğan

1958 yılında Antalya’da doğdu. 1980 yılında Isparta Dev-
let Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. DSİ 13. Bölge Müdürlüğünde 25 yıl Proje-
Planlama Sulama işleri yaptı. Ardından 7 yıl özel sektörde 
plaza ve iş merkezi inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Ahmet Eriçdem

1957 yılında İstanbul-Beşiktaş‘ta doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun olduktan sonra aynı üniversitede bir yıl 
araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Tüm meslek hayatı 
boyunca özel sektörde yurt içi ve yurt dışında çalıştı. Suu-
di Arabistan, Letonya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Rusya 
Federasyonu, Kuveyt gibi farklı ülkelerde, değişik pozis-
yonlarda hizmet verdi. Uluslararası şartname ve sözleş-
meler ile proje yönetimi ve mukavele tatbikatı, yüksek 

basınçlı çelik doğal gaz boru hatları ve alçak basınçlı polietilen doğal gaz boru 
hatları ile A&B tipi doğalgaz basın düşürme istasyonları yapılması, çelik kons-
trüksiyon taşıyıcılı, fabrika ve süpermarket inşaatlarının, yapısal planlaması ve 
inşaatlarının gerçekleştirilmesi konularında mesleki bilgi ve deneyime sahiptir. 
Evlidir.

İbrahim Hakkı Erkan

1955 yılında Sivas’ta doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı.  1983-1997 yılları ara-
sında yurt içi ve yurt dışında dolu savak ve tüneller şefi, 
şantiye şefi, mühendis, ince işler şefi olarak çalıştı. Baraj, 
villa, bina, üst yapı ve konut gibi inşaat işlerini tamam-
ladı. 2002-2010 yıllarında Sultanbeyli Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünde mühendis olarak çalıştı. 2010 yılından iti-
baren çeşitli yapı denetim firmalarında, inşaat mühendi-

si uygulama denetçisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Zeki Erkan

1954 yılında Kocaeli-Kandıra’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasa-
ray İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1981-2011 yılların-
da çeşitli özel firmalarda imalat şefi, şantiye şefi, mühen-
dis ve altyapı şefi olarak çalıştı. Ayrıca yapı denetçisi ve 
ceza mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Celalettin Ersöz

1954 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 
beş yıl özel firmada şantiye şefi olarak çalıştı. 1985 yılın-
dan bu yana ortağı olduğu firmada mesleki çalışmalarını 
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Erdoğan Ertan

1942 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970-1971 yılla-
rında askerlik hizmetini tamamladı. 1960-1974 yıllarında 
Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde teknisyen ve 
tekniker olarak çalıştı. 1974-1980 yıllarında Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölgede yüksek tekniker ve kontrol 
mühendisi, 1980-1994 yıllarında Sanayi Teknoloji Bakan-
lığı Ankara Bölge Müdürlüğünde bölge müdürü olarak 

görev yaptı. 1995-1997 yıllarında Sanayi Bakanlığı Tivtik Birlik Genel Müdürü 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Eren Eryılmaz

1959 yılında Siirt’te doğdu. 1980 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizme-
tini tamamladı. 1982-1984 yıllarında iki özel firmada 
saha mühendisi ve proje mühendisi olarak görev yaptı. 
1984-2010 yıllarında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 
bünyesinde kontrol mühendisi, proje mühendisi, müdür 
yardımcısı ve son 3 sene müdür vekili olarak çalıştı. 2010-
2013 yıllarında Edirne İl Özel idaresinde plan proje ve in-

şaat yatırım müdürü olarak çalıştı. Emekliliğinin ardından özel bir yapı denetim 
şirketinde inşaat mühendisi yapı uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürdü. 
İMO Edirne Temsilciliğindeki temsilci yardımcısı görevini sürdürmektedir. Evlidir.
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Mehmet Ali Evyapar

1955 yılında doğdu. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 
1983 yılında yaptı. 1989-2012 yıllarında çeşitli inşaat ya-
pılarında şantiye şefliği, 2013-2016 yıllarında çeşitli in-
şaatlarda proje müdürlüğü yaptı. 2017 yılından bu yana 
şantiye şefliği görevine devam etmektedir. 

İbrahim Genç

1956 yılında Konya-Derbent’te doğdu. 1980 yılında Ada-
na İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bi-
limleri Fakültesi İnşaat Bölümünden mezun oldu. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi, şube müdürü 
ve bölge müdürü olarak görev yaptı. Vakıflar Genel Mü-
dürlüğünün inşaat, eski eser restorasyon işlerinin ihale, 
keşif, denetim, uygulama ve mevzuatı ile Vakıf mevzuatı 
konularında görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Binay Gençtürk

1955 yılında Denizli-Çal’da doğdu. 1980 yılında Adana 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ça-
lışma hayatına, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde baş-
ladı. Karayollarında çeşitli servislerde görev yaptı. Proje 
ve tüm inşaat işlerinin yapımında ve denetlenmesinde 
görev aldı. Karayolları tarafından Avusturya, Almanya 
ve Japonya’da inşaat mühendisliğiyle ilgili eğitimler aldı. 
Karayollarının Ege Bölgesinde yol yapımı, oto yol yapımı, 

küçük ve büyük sanat yapıları, köprü ve viyadük ile tünel inşaatı işlerinde çalıştı. 
Karayollarındaki 26 yıllık çalışmadan sonra 2006 yılında emekli oldu. Emeklili-
ğinden sonra özel bir firmada genel koordinatör olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.
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Harun Gizli

1951 yılında Bartın’da doğdu. 1980 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra statik he-
saplarla ilgilendi. 1981-2003 yılları arasında İstanbul’da 
bulunan özel bir firmada çalıştı. Bu dönemde Libya liman 
projesi betonarme hesapları, İstanbul dereleri (27 adet), 
atık su proje hesapları ve kontrolü, İstanbul su temini 
projesi (Istranca dereleri ve bunlara dair baraj hesapları), 
isale hatları projelendirilmesi, İstanbul Boğaz Köprüsü ve 

İstanbul Galata Köprüsü bağlantı yolları, kavşak projeleri dizaynı, İstanbul tüp 
tünel ve metro projeleri güzergah hesabı projelerinde hizmet verdi. Ayrıca 1999 
Gölcük depremi sonrası bina hasar denetiminde yer aldı. Bunlara bağlı olarak, 
yapılmış olan yol, köprü, bina ve liman inşaatına ait keşif ve metraj hesapları 
çalışmalarında bulundu. Evlidir.

Bayram Göçer

1952 yılında Kahramanmaraş-Pazarcık’ta doğdu. 1980 
yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılın-
da askerlik hizmetini Erzincan’da tamamladı. Tüm meslek 
hayatı boyunca özel sektörde sanat yapıları şefi, dokü-
mantasyon başmühendisi, şantiye şefi ve proje müdürü 
olarak görev yaptı. Otoyol drenaj işleri, alt geçitler, üst 
geçitler, viyadük işleri, toprakarme istinat duvarları, bu-
lonlama, akaçlama ve püskürtme beton işlerinin yanında 

konut yapımı ve satışı yaptı. Ayrıca Polatlı-Eskişehir arası hızlı tren yolu Sakarya 
viyadüğünün yapımı, Konya-Ankara hızlı tren hattı kazı dolgu ve sanat yapıları, 
Pozantı-Ankara otoyol ve viyadük inşaatı, Artvin-Erzurum devlet yolu 3. kısım 
inşaatı ile Lefkoşa ve Lefke-Güzelyurt çevre yolu projelerinde hizmet verdi. Halen 
Gaziantep Hızlı Tren Projesi tünel inşaatlarında şantiye şefi olarak çalışmakta-
dır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cevdet Göçük

1954 yılında İzmir-Karabağlar’da doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun olduktan sonra Yenişehir inşaatçılar çar-
şısı inşaatında saha mühendisi olarak meslek hayatına 
başladı. 1983 yılında Erzincan’da askerlik hizmetini ta-
mamladı. Daha sonra çeşitli illerde lojman, fabrika, okul 
ve turizm kompleksi inşaatlarında şantiye şefi ve kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 2008-2010 yılları arasında ser-
best mühendislik yaptıktan sonra 2017 yılına çeşitli yapı 

denetim firmalarında uygulama denetçisi olarak hizmet verdi. Halen serbest in-
şaat mühendisi olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.
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Hüseyin Gözay

1953 yılında Mersin’de doğdu. 1980 yılında Adana İkti-
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bir yıl 
Mersin Belediyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştık-
tan sonra 2005 yılına kadar serbest mühendis olarak hiz-
met verdi. Daha sonra çeşitli firmalarda şantiye şefi ola-
rak çalıştı. 2000-2004 yılları arasında İMO Mersin Şube 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olarak görev aldı. Halen 
özel bir yapı denetim firmasında proje ve uygulama de-

netçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir.

Sadık Kemal Güleç

1957 yılında Karabük’te doğdu. 1980 yılında Konya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun oldu. 1981-
1995 yılları arasında Balıkesir’de bir sanayi sitesi yapı 
kooperatifinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1983’de 
askerlik hizmetini tamamladı. 1996-2006 yılları arasında 
Balıkesir Haddeciler Organize Sanayi Bölgesinde müdür 
olarak hizmet verdi. Çeşitli firmalarda proje müdürü ola-
rak çalıştı. Halen özel firmada koordinatör olarak çalış-
malarını sürdürmektedir. Evlidir.

Abdullah Gülel

1956 yılında Karaman’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılın-
da Antalya’da askerlik hizmetini tamamladı. Tüm meslek 
hayatı boyunca özel sektörde saha mühendisi, kısım şefi, 
şantiye şefi, proje yöneticisi ve proje müdürü olarak hiz-
met verdi. Halen mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Şamil Gülen

1957 yılında Iğdır’da doğdu. 1980 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Aynı yıl Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünde şantiye 
mühendisi olarak göreve başladı. 1983’de Hınıs Şube Şefi, 
1987’de Lüleburgaz Şube Şefi, 2003’te Karayolları 1. Böl-
gede trafik başmühendisi, 2004’te Bölge Müdür Yardım-
cısı, 2006’da Karayolları Van 11.  Bölge Müdürü, 2008’de 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım Şube Müdürü, 
2009’da Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürü, 2010’da 

Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcısı, 2011’de Karayolları Diyarbakır 
9. Bölge Müdürü, 2015’de Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda Başmü-
fettiş olarak hizmet verdikten sonra 2016 yılında emekli oldu. Evlidir.
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Kenan Gültekin

1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite öncesi 
başteknisyen olarak çalıştığı firmada 1982 yılına kadar 
laboratuvar mühendisi olarak görev yaptı. 1982-1997 yıl-
ları arasında ortağı olduğu firmada pek çok konut inşa-
atlarını tamamladı. Daha sonra çeşitli firmalarda grup 
amiri olarak çalıştı. Halen Haydarpaşa gar binası resto-
rasyon projesinde şantiye şefi olarak çalışmaktadır. İki 
çocuk babasıdır.

Süleyman Gümüş

1953 yılında Kars-Kağızman’da doğdu. 1980 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Üniversitede öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. 
Daha sonra kendi firmasında mesleki çalışmalarını sür-
dürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Turgut Özcan Gümüşgerdanlı

1958 yılında Adana’da doğdu. Adana İktisadi ve Tica-
ri İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesin-
den 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1982 yılında 
Antalya’da yaptı. 1984-1990 yıllarında İncirlik Hava Üs-
sünde planlama, 1990-2020’de özel sektörde proje mü-
dürlüğü görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Adnan Günaydın

1957 yılında Adana-Pozantı’da doğdu. Ankara Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden 1980 yılında mezun oldu. 1981-1992 yılları ara-
sında kendi işyerinde çalıştı. 1993-1994’te şantiye şefliği, 
1994-1995’te agrega eleme tesisi şefliği, 1995’te imalat 
mühendisliği, 1996-1999’da şantiye şefliği, 1999-2000’de 
prefabrik elemanları montajı uygulama işi, 2000-2002’de 
şantiye şefliği, 2003-2009’da teknik koordinatörlük, proje 
kontrollüğü, denetçi mühendislik, 2009-2011’de müdür-

lük ve şantiye şefliği, 2011-2012’de proje müdürlüğü, 2012-2016’da inşaat mü-
hendisliği yaptı. 2017’den bu yana özel bir firmada çalışmaya devam etmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Sabri Güngör

1955 yılında Aydın-Kuyucak’ta doğdu. 1980 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Evlidir.

Hıfzı Güran

1957 yılında İstanbul-Beykoz’da doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında 
İngiltere’de Leeds Üniversitesinde yüksek lisansını ta-
mamladı. Tüm meslek hayatı boyunca özel sektörde var-
diya mühendisi, kontrol mühendisi, üretim sorumlusu, 
genel müdür yardımcısı, firma ortağı ve genel müdür ola-
rak hizmet verdi. Evlidir.

Tayip Hacet

1957 yılında Manisa-Akhisar’da doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1993 yılına kadar kendi işyerinde 
projeci olarak çalıştı. Üç yıl bir beton santralinde beton 
santral şefi olarak görev yaptıktan sonra tekrar kendi 
işyerinde projecilik faaliyetlerine devam etti. 2008-2018 
yılları arasında Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı 
olarak görev yaptı. 2018 yılında ortağı ile yapı denetim 

şirketi kurdu. Halen emekli mühendis olarak hayatına devam etmektedir. Ayrı-
ca mezuniyetinden bugüne kadar mahkemelerde bilirkişilik yaptı. İMO Akhisar 
Temsilciliğinde ve Manisa Şubesinin çeşitli komisyonları ile İMO 42. Dönem Bilir-
kişilik Komisyonunda görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Hakyemez

1958 yılında Kayseri’de doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde 
meslek hayatına başladı. 1984 yılında Antalya’da askerlik 
hizmetini tamamladı. 1986 yılında DSİ’den istifa ederek 
serbest inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2020 
yılına kadar hizmet verdikten sonra aktif çalışma hayatı-
na son verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Sabit Cengiz Hedbe

1951 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. Çukurova Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında me-
zun oldu. Askerliğini 1983 yılında Denizli’de yaptı. Adana 
İl Sağlık Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gülbeyaz Ispalar

1958 yılında Bursa’da doğdu. 1980 yılında Eskişehir Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1996 yılına kadar DSİ 1. Bölge 
Müdürlüğünde Su Yapıları Sulama Drenaj Proje Mühen-
disi olarak görev yaptı. Evlidir.

Reşat İlhan

1954 yılında Konya-Kadınhanı’nda doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-1993 yılla-
rı arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve MSB İnşaat 
Emlak Daire Başkanlığında kontrol mühendisi ve kontrol 
amiri olarak çalıştı. Daha sonra özel sektöre geçerek çe-
şitli firmalarda şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Haluk İnceler

1959 yılında Bolu’da doğdu. 1980 yılında Sakarya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra üç yıl 
özel bir firmada şantiye şefi ve proje mühendisi olarak ça-
lıştı. 1984 yılından beri serbest inşaat mühendisi olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Tevfik İraf

1956 yılında Bursa’da doğdu. 1980 yılında İTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1980-1987 yılları arasında 
özel bir şirkette saha mühendisliği yaptı. Ayrıca özel bir 
şirkette çelik konut uzmanı olarak çalıştı. 1988-2012 yıl-
ları arasında oto fabrikasında kontrol mühendisi, kontrol 
ve yatırım uzmanı olarak çalıştı. 2012 yılında inşaat yatı-
rım işleri yaptı. İki çocuk babasıdır.

Orhan İşcan

1955 yılında Eskişehir-Çifteler’de doğdu. 1980 yılında 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi MBF inşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğünden imar ve afet şube müdürü olarak 
emekli oldu. Halen bilirkişilik yapmakta ve özel bir yapı 
denetim firmasında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Adem Faik İyinam

1957 yılında İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Aynı yıl İTÜ İnşaat Fakültesi Yollar ve 
Trafik Kürsüsünde göreve başladı. Ulaştırma Dalında gör-
düğü MMLS öğrenimi ile yüksek mühendis, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Ulaştırma Mühendisliği Programında gerçek-
leştirdiği tez çalışması ile doktor unvanı aldı. 1996-2004 
yılları arasında İTÜ’de 8 yıl süreyle Rektör Danışmanlığı 
ve Proje Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 2004-

2005 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde The University of Mississippi’ de, 
2008 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign’de araştırmacı ve misa-
fir olarak bulundu. 2011-2012 yıllarında İTÜ-KKTC Üniversitesi Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yaptı ve bu üniversitenin farklı projelerine katkı sağladı. Ka-
rayolu Geometrik Tasarımı ve Uygulaması,  Karayolu Üstyapı Tasarımı ve Uygu-
laması, Karayolu Güvenliği ve Tasarım İlişkileri,  Ulaştırma Ekonomisi öncelikli 
ilgi alanlarını oluşturmakta olup,  bu konularda yayınlanmış çok sayıda ulusal 
ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır. Halen İTÜ İnşaat Fakültesinde 
görevini sürdürmektedir. Evlidir.
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Şükrüye İyinam

1959 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1980 yılında Sakarya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi Yollar ve Trafik Kürsüsünde göreve başladı. İTÜ 
Ulaştırma Dalında gördüğü MMLS öğrenimi ile yüksek 
mühendis, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ulaştırma Mü-
hendisliği Programında gerçekleştirdiği tez çalışması ile 
doktor unvanı aldı. 2000 yılından beri aynı üniversitede 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda araş-

tırma ve döner sermaye projesine katkı sağlamış, çok sayıda komisyonda görev 
almıştır.  2011 yılından beri Ulaştırma Laboratuvarı sorumluluğunu sürdürmek-
tedir. Uzun süre İTÜ Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uyg-Ar Merkezi Merkez Kuru-
lu ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevini yürüttü. 2004-2005 yıllarında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde The University of Mississippi’de araştırmacı ve misafir öğ-
retim üyesi olarak bulundu. Karayolu Geometrik Tasarımı ve Uygulaması,  Kara-
yolu Üstyapı Tasarımı ve Uygulaması, Karayolu Güvenliği ve Tasarım İlişkileri, 
öncelikli ilgi alanlarını oluşturmakta olup,  bu konularda yayınlanmış çok sayıda 
ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır.  Halen İTÜ İnşaat Fa-
kültesindeki görevini sürdürmektedir. Evlidir.

Mustafa Abdulhaluk Kabacaoğlu

1958 yılında Giresun-Keşap’ta doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1982-1984 yılları arasında Karayolları 12. Bölge Müdür-
lüğü ile 10. Bölge Müdürlüğünde etüt ekip şefi ve köprü 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1988-2001 yılları ara-
sında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde kont-
rol mühendisi ve bayındırlık müdürü olarak çalıştı. 2004 

yılında Giresun Belediye Başkanlığında belediye başkan yardımcısı olarak görev 
yaptı. 2007 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Şevki Kadıoğlu

1954 yılında Ankara-Ayaş’ta doğdu. 1980 yılında Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
2003 yılına kadar DSİ projelerini yürüten çeşitli firma-
larda şantiye şefi, proje müdürü ve proje başmühendisi 
olarak görev yaptı. Halen özel bir firmada genel müdür 
yardımcısı olarak hizmet vermektedir. Evlidir.
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Mehmet Ali Kaleli

1955 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1980 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında 
Erzincan’da askerlik hizmetini tamamladı. Çeşitli fir-
maların konut, altyapı, iş merkezi ve otoban projelerin-
de saha mühendisi, şantiye şefi, proje müdürü ve inşaat 
müdürü olarak görev yaptı. Halen mesleki çalışmalarını 
sürdürmektedir. Evlidir.

İsmail Kalkan

1957 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1983 yılında Denizli’de askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 2016 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı 
NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığında kontrol mühen-
disi ve kontrol amiri olarak görev yaptı. Halen bir yapı 
denetim firmasında proje denetçisi olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mevlüt Yaşar Kaltakcı

1959 yılında Konya’da doğdu. 1980 yılında Konya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1983 yılında yüksek lisans ve 1990’da dokto-
rasını tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent, 1996’da doçent 
ve 2002’de profesör oldu. Mezuniyetinden sonra kısa bir 
süre serbest mühendislik yaptıktan sonra, 1981 yılından 
2014 yılına kadar Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisli-

ği Bölümünde akademik personel olarak görev yaptı. 2014 yılında emekli oldu. 
Aynı yıl Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim 
üyesi olarak göreve başladı. Akademik yaşamı boyunca çok sayıda mesleki proje-
nin müellifliği ve kontrollüğü, hakemlik, bilirkişilik, jüri üyeliği ve danışmanlığın 
yanı sıra önemli bir kısmı uluslararası olmak üzere, 200’ü aşkın akademik ve bi-
limsel çalışma ve yayın yaptı. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 
bölüm başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, Mekanik Anabilim Dalı Başkan-
lığı ve Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Selçuk Üniversitesi Dilek 
Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü yaptı. İki dönem profesör temsilcisi 
olarak Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, birer dönem de yardımcı doçent, do-
çent ve profesör temsilcisi olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Ku-
rulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1990-1992 yılları arasında bir dönem İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)



40

Ali Osman Kara

1959 yılında Antalya-Manavgat’ta doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden 
sonra kurduğu kendi firmasında halen mesleki çalışma-
larını sürdürmektedir. 1994 ve 2002 yıllarında İMO Ma-
navgat Temsilciliği görevinde bulundu. Ayrıca 40. Dönem 
İMO Denetleme Kurulu Üyesi ve 41, 42 ve 43. dönemlerde 
de İMO Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 
Evlidir.

Ali Seracettin Kara

1953 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında 
Isparta’da askerlik hizmetini tamamladı. 2009 yılına ka-
dar özel sektörde proje müdürü olarak görev yaptı. İki ço-
cuk babasıdır.

Caner Karaaslan

1956 yılında Aksaray’da doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Antalya’da asker-
lik hizmetini tamamladı. Samsun İl İmar Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 2005 
yılına kadar Ankara Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğün-
de kontrol mühendisi, il müdür yardımcısı ve ihale işleri 
şube müdürü olarak görev yaptı. Halen kendi yapı dene-
tim firmasında denetçi mühendis ve şirket müdürü olarak 
mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir.

Serdar Karabeyoğlu

1956 yılında Ankara-Mamak’ta doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1989 yılları 
arasında özel sektörde resmi hizmet yapıları, endüstriyel 
tesisler ve toplu konut projelerinde şantiye mühendisi ve 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1983 yılında Erzincan’da asker-
lik hizmetini tamamladı. 1989-1991 yıllarında Mamak 
Belediyesinde, 1991-1996 döneminde Ankara Büyükşehir 
Belediyesinde, 1996-2011 yıllarında ise Denizcilik Müste-

şarlığında görev yaptı. 2011 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında 
hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Murat Karacaoğlu

1957 yılında Tokat’ta doğdu. Ankara Devlet Mühendis-
lik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983 yılında 
Isparta’da yaptı. 1980-2002 yılları arasında muhtelif 
şantiyelerde saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev 
yaptı. 2002-2003 yıllarında Kahire’de şantiye şefi olarak 
çalıştı. 2004 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesinde şube sekreter yardımcısı olarak başladığı göre-
ve devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hulki Karaçelik

1956 yılında Erzurum-Hınıs’ta doğdu. Ankara Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983 yılın-
da Isparta’da yaptı. Şantiye şefi, Tunceli Belediyesinde Fen 
İşleri Müdürü, teknik müdür olarak görev yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Kemal Şeyhmus Karahan

1957 yılında Şanlıurfa-Siverek’te doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Diyarbakır’da ser-
best mühendislik ve müteahhitlik faaliyetinde bulundu. 
1981-1984 yılları arasında İMO Diyarbakır Şubesi Yöne-
tim Kurulu Üyeliğini üstlendi. İMO 44. Dönem Denetleme 
Kurulu üyesi ve İMO 46. Dönem Denetleme Kurulu Başka-
nı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Resul Karal

1950 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1980 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında 
Antalya’da askerlik hizmetini tamamladı. Özel sektörde 
sanat yapıları ile bina ve fabrika inşaatlarında şantiye 
şefi ve kısım mühendisi olarak çalıştı. 2006 yılından bu 
yana bir yapı denetim firmasında denetçi mühendis ola-
rak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Nabi Kartaltepe

1954 yılında Erzurum’da doğdu. 1980 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1991 yılları ara-
sında Karayolları 11, 12 ve 14. Bölge Müdürlüklerinde 
yol yapım ve asfalt şantiye, kontrol şeflikleri görevinde 
bulundu. 1991 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine ge-
çerek, Fen İşleri Yol Bakım Onarım Müdürlüğünde şan-
tiye mühendisi olarak göreve başladı. Sekiz yıl şube mü-
dürlüğü görevinde bulundu, 2005 yılında BUSKİ Genel 

müdürlüğünde mühendislik ve şube müdürlüğü yaparak 2006 yılında Kamudan 
emekli oldu. 2006-2014 yılları arasında özel bir firmada Bursa Çevre Otoyollar 
Projesinde köprü ve viyadükler kontrol şefi olarak çalıştı. 2015-2019 yıllarında 
ise Osmangazi-İzmir Otoyollar Projesinde Sanat Yapıları işlerinde kontrol şefliği 
görevinde bulundu. Halen ortağı olduğu firmada iş güvenliği uzmanı olarak ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hıdır Kaya

1952 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Devlet Mühendis-
lik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1974 yılında 
Ankara’da yaptı. 1977 yılında MTA Genel Müdürlüğü İn-
şaat Şube Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak göreve 
başladı. 2005 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Yusuf Kaya

1948 yılında Antalya’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Özel bir firmanın konut 
inşaatı projesinde şantiye şefi olarak meslek hayatına 
başladı. Tüm meslek hayatı boyunca özel sektörde konut, 
altyapı ve üstyapı, yağmur suyu inşaatı ve hızlı tren pro-
jelerinde görev aldı. Halen Ankara-Sivas Hızlı Tren proje-
sinde kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır. 

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)



43

Şahizer Kayaarası

1955 yılında Kastamonu-Daday’da doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galata-
saray İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yapı 
denetim firmalarında proje denetçisi olarak görev yaptı. 
İki çocuk annesidir.

Yalçın Kayalı

1956 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1983 yılında Isparta’da askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1980-1987 yılları arasında Kocaeli Uzunçiftlik 
Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2006 
yılında kadar kendi firmasında Kocaeli depremi sonrasın-
da orta hasarlı binaların güçlendirme projelerini ve uy-
gulamalarını yaptı. Çeşitli firmalarda proje uygulama de-
netçisi ve danışman olarak çalıştı. 2007 yılından bu yana 

Kocaeli Adliyesinde bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şinasi Metin Kazancı

1957 yılında Bursa’da doğdu. 1980 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar yurt içinde müte-
ahhitlik yaptıktan sonra 2000 yılından itibaren yurt dışı 
müteahhitlik hizmetlerinde bulundu. 13 ayrı ülkede in-
şaat işleri yaptı. 20 yıldır yurt dışında çalışmaları devam 
etmekte olup birçok önemli bina projelerini bitirmiştir.

Mehmet Kazazoğlu

1957 yılında Malatya’da doğdu. 1980 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. İnşaat ve yatırım sektö-
ründe yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren firmalar-
da edindiği deneyimin son 15 senesi AVM ve konut başta 
olmak üzere muhtelif üst yapı yatırımlarının tasarımdan 
işletmeye alınmasına kadar tüm aşamalarında görevler 
üstlenmiştir. 2020 yılına kadar özel bir firma bünyesinde 
içinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi de bulunan 
birden fazla projenin koordinatörlüğünü yaptı.
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Sibel Tansu Kebir

1958 yılında Zonguldak-Devrek’te doğdu. Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. 1988 yılında Ça-
yırhan Belediyesinde, 1990 yılında Gölbaşı Belediyesinde 
ruhsatta göreve başladı. 1992’de ASKİ’de içme suyunda, 
1993’te Bursa Köy Hizmetlerinde etüt projede, 2003’te 
Antalya Köy Hizmetlerinde etüt projede görevlerine baş-
ladı. İki çocuk annesidir.

Emin Eftal Kemik

1955 yılında Bartın’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1981-1998 yılları arasında kendisine ait mü-
hendislik bürosunda plan proje işleri yaptı. 1999-2016 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda kontrol amiri ve 
proje müdürü olarak çalıştı. 2016 yılında emekli oldu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Kızılkaya

1955 yılında Sivas-Divriği’de doğdu. 1980 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılına kadar çeşit-
li firmalarda şantiye mühendisi, şantiye şefi ve tasarım 
mühendisi olarak çalıştı. 1986-2012 yılları arasında EGO 
Genel Müdürlüğünün raylı toplu taşıma sistemleri proje-
lerinde görev yaptı. Halen özel bir firmada proje müdür 
yardımcısı olarak hizmet vermektedir. İnşaat mühendis-
liğinin farklı uygulamaları ile ilgili olarak gerçekleştiri-

len işlerde teknik şartname, ihale dokümanlarının hazırlanması, şantiye şefliği, 
yapım kontrol şefliği ve yöneticilik konularında deneyim sahibidir. Mühendislik 
hayatı boyunca deneyim kazandığı ana faaliyet alanları şehir içi metro yapıları 
ve buna bağlı olarak depo-atölye alanları, istasyonlar, delme tünel, yarma, hem-
zemin, viyadük ve aç-kapa tünel hat yapıları ile hat üst yapılarıdır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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Fatih Kızıltepe

1956 yılında Kayseri-Melikgazi’de doğdu. Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983 
yılında Erzincan’da yaptı. 1980 yılından itibaren kendi 
firmasında plan, proje inşaat işleri yapmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Ali Koç

1954 yılında Aksaray-Güzelyurt’ta doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ankara Büyükşe-
hir Belediyesinde yapı kontrol mühendisi olarak meslek 
hayatına başladı. 1982 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 2006-2013 yılları arasında bir yapı denetim firma-
sında görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Adnan Koçak

1954 yılında Adana’da doğdu. 1980 yılında Çukurova 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından çeşitli şantiyelerde mühendis olarak çalıştıktan 
sonra 1989 yılında Adana Belediyesine bağlı bir imar 
inşaat şirketinde kontrol mühendisi olarak görev yap-
tı. 1991 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel 
Müdürlüğünde proje bölümü ile yatırım bölümünde içme 
suyu kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2008 yılında emekli 

oldu. 2009 yılında özel bir yapı denetim firmasında yardımcı kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. Üç çocuk babasıdır.

Galip Korel Kozanoğlu

1955 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1980 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. TUSAŞ Akıncılar Hava Jet Üssünde kontrol 
mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 2018 yılına kadar özel sek-
törde pek çok projede proje müdürü, inşaat müdürü ve 
genel koordinatör olarak görev yaptı. Halen serbest mü-
hendis olarak Enerji Kimlik Belgesi uzmanlığı ve kamulaş-
tırma bilirkişiliği yapmaktadır. 2010 yılında Yıldız Teknik 

Üniversitesinden Proje Yönetim Sertifikası aldı. 2014 yılında PMI tarafından yılın 
proje yöneticisi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Meriç Kubilay Özkan

1958 yılında Sakarya-Akyazı’da doğdu. 1980 yılında Sa-
karya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1985 yılla-
rında İstanbul YSE 1. Bölge Müdürlüğü ve Sakarya YSE İl 
Müdürlüğünde köprü yapım mühendisi, kontrol mühen-
disi, su yapı proje mühendisi olarak çalıştı. 1985-2001 
yılları arasında Köy Hizmetleri bünyesinde kontrol mü-
hendisi, proje mühendisi, etüt proje şube müdürü ve içme 
suları yapım kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 2005-

2007 yılları arasında denetçi inşaat mühendisi olarak çalıştı. Evlidir.

Osman Kurban

1955 yılında Kayseri-Kocasinan’da doğdu. 1980 yılında 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. TCK 6. Bölge Müdürlüğünde sanat yapıları kontrol 
mühendisi olarak göreve başladı. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-2007 yılları arasında DSİ 12. 
Bölge 121. Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisi ola-
rak çalıştı. 2007-2018 döneminde özel sektörde sulama, 
kanalizasyon şebekesi, katı atık düzenli depolama tesisi 

inşaatı, arıtma çamuru depolama gölet inşaatı ve Derevenk viyadüğü bağlantı 
yolları inşaatlarında şantiye şefi olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Murat Kurtuluş

1959 yılında Ankara’da doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde birçok otoyol, 
havalimanı ve fabrika, baraj gibi tesislerin inşasında gö-
rev yaptı. Gebze-İzmir Otoyolu projesini yürüten firmada 
icra kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Halen bir firma-
da genel müdür olarak mesleki çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Evlidir.

Turhan Küçükoğlu

1955 yılında Eskişehir-Tepebaşı’nda doğdu. 1980 yılında 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1979-1981 yılları arasında 
iki özel firmada konstrüktör mühendisi ve şantiye şefi 
olarak görev yaptı. 1981 yılında YSE İl Müdürlüğünde yol 
yapım mühendisi olarak çalıştı. 1984 yılında Köy Hizmet-
leri Müdürlüğünde yol yapım mühendisi ve şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1995 yılında Tekirdağ İl Özel İdarede yol 

şube müdürü olarak çalıştı. 2014 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde fen 
işleri müdürü olarak çalıştı. 2014 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mehmet Zeki Mercan

1956 yılında Sakarya-Pamukova’da doğdu. 1980 yılında 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden 
mezun oldu. 1980-1999 yılları arasında Libya, Sakarya 
ve Kocaeli’de muhtelif konut, endüstriyel yapılarda şan-
tiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. Kocaeli ilinde İzmit 
merkezli kendine ait firmasında statik ve çelik proje mü-
ellifliği, fenni mesuliyet hizmetleri yaptı. 1999 depremin-
den sonra Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu proje 
müşavirliği belgesi ile güçlendirme ve proje uygulamaları 

yaptı. 2000 yılında kurucusu olduğu şirketi ile yapı denetim faaliyetine 2020 se-
nesine kadar devam etti.

Ramih Muştu

1956 yılında Manisa’da doğdu. 1980 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-1986 yılları arasında bir firmanın yurt içi ve yurt 
dışı projelerinde ofis mühendisi ve şantiye şefi olarak gö-
rev yaptı. 1986 yılında bu yana özel bir firmada genel mü-
dür yardımcısı olarak hizmet vermektedir. Evlidir.

Levent Nacitarhan

1958 yılında İzmir’de doğdu. 1980 yılında Kara Harp 
Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. TSK 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2001 yıllarında Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında Birlik Komutanlığı, 1999-
2001 yıllarında KKK İnşaat Birlik Komutanlığında İnşa-
at Birlik Komutanlığı, 2002-2003 yıllarında MSB İnşaat 
Emlak Daire Başkanlığında Şube Müdürlüğü, 2002-2006 
yıllarında MSB. İnşaat ve Bakım Onarım Daire Başkanlığı 
Daire Başkanı olarak görev yaptı. Evlidir.

Muammer Ok

1959 yılında Manisa-Soma’da doğdu. 1980 yılında Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1980 yılından bu yana serbest inşaat mühendisliği 
ve müteahhitlik yapmaktadır. Evlidir.
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Vedat Oktar

1956 yılında Ankara-Çankaya’da doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1981-1983 yılları arasında özel 
sektörde çalıştı. 1983 yılı sonunda İller Bankası Ankara 
Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. Bankanın çeşitli 
dallarında özellikle üstyapı, altyapı (içme suyu-kanalizas-
yon) ve arıtma (içme suyu-atık su) inşaatlarında kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sadettin Otluoğlu

1956 yılında Düzce’de doğdu. 1980 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1981-2015 yılları arasında yurt içi ve 
yurt dışında çeşitli özel firmalarda saha mühendisi, kalite 
kontrol ve saha mühendisi, şantiye müdür yardımcısı, in-
şaat bölüm şefi, şantiye müdürü, proje müdürü ve proje 
müdür yardımcısı olarak çalıştı. Saha mühendisliğinden 
proje müdürlüğüne kadar şantiyenin her alanında görev 

yapmış olup 2002 yılından sonra danışmanlık hizmeti veren firmalarda görev 
aldı. Yurt içi ve dışı projelerde yaklaşık 34 yıl bilfiil hizmeti bulunmaktadır.

Orhan Mansur Ozan

1955 yılında İstanbul-Adalar’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1982 yılında aynı üniversitede yüksek 
lisansını tamamladı. 2017 yılına kadar çeşitli firmaların 
çelik yapı, altyapı, endüstriyel yapılar ve ulaşım yapıları 
projelerinde teknik müdür, şantiye müdürü ve teklif mü-
dürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Rifat Ökten

1946 yılında Uşak-Eşme’de doğdu. 1980 yılında Fach-
hochschule Lübeck-Almanya İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1978 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 2000-2011 yıllarında Uşak Belediyesinde mü-
hendis olarak görev yaptı. 2012 yılından bu yana özel bir 
yapı denetim firmasında mühendis olarak mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.
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Recep Özbal

1955 yılında Düzce’de doğdu. 1980 yılında Eskişehir Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1981-2014 yılları arasında DSİ bünyesin-
de kontrol mühendisi, başmühendis, şube müdürü, bölge 
müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak görev yaptı. 
Görev yaptığı süre içinde taşkın kontrolü, gölet, baraj ve 
HES, sulama işlerinin planlama, proje, inşaat ve işletme 
hizmetlerinde ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 
yılında emekli oldu. Evlidir.

Erdal Özbelen

1958 yılında Burdur’da doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983-1985 yılları arasında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1981-1982 yıllarında özel bir 
firma bünyesinde ince imalat işleri ve kaba inşaat işleri 
yaptı. 1983 yılında özel bir proje bürosunda statiker ola-
rak görev yaptı. 1985-1991 yıllarında tünel inşaatları için 
çelik kayar kalıp tasarlama, imalat ve şantiyelerde beton 
dökme uygulamalarını yaptı, çelik imalat ve montaj ça-

lışmaları yaptı. 1991-1993 yıllarında iki şirkette ortak olarak yine bu işi yaptı. 
1993-2020 yıllarında çeşitli özel firmalar bünyesinde şantiye şefliği, çelik imalat 
ve montaj işleri, Dim Barajı tüneller ve giriş çıkış yapıları çelik kalıp imalatı ve 
uygulamaları, bina inşaatları ve çevre düzenlemesi şantiye şefliği, bina inşaatla-
rı ve çevre düzenlemesi yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ender Özcanyüz

1957 yılında Aydın-Söke’de doğdu. Eskişehir Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisinden 1980 yılında mezun 
oldu. Askerliğini 1983 yılında Burdur’da yaptı. 1981 yı-
lında saha mühendisi olarak başladığı meslek hayatına 
1982’den itibaren serbest büro ve müteahhitlik işleriyle 
devam etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ulvi Özdemir

1954 yılında Balıkesir-Bigadiç’te doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-2004 yılla-
rı arasında Emek İnşaat AŞ’nin pek çok projesinde saha 
mühendisi, şantiye şefi ve merkez seksiyon şefi olarak ça-
lıştı. 2004-2018 döneminde ise özel sektörde şantiye şefi 
ve proje müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Ahmet Nihat Özer

1953 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında 
İzmir’de askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1994 yılları 
arasında TJK İnşaat Emlak Müdürlüğünde kontrol mü-
hendisi olarak görev yaptı. 2001-2019 yılları arasında ise 
bir yapı denetim firmasında denetçi mühendis olarak ça-
lıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abbas Özkan

1952 yılında Malatya’da doğdu. Çukurova Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında mezun 
oldu. Askerliğini 1983 yılında Burdur’da yaptı. 1980-1992 
yıllarında çeşitli firmalarda inşaat mühendisliği, 1992-
1996 yıllarında Çukobirlik İnşaat Daire Başkanlığı Yö-
netici Mühendisliği, 1996-2006 yıllarında taahhüt işleri, 
2000-2020 yıllarında yönetici kontrol mühendisliği, yurt 
dışı inşaat yöneticiliği yaptı. 1994-1996 ve 1986-1988 
Çalışma Dönemlerinde İMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
üyeliğinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Özkan

1959 yılında İzmir-Ödemiş’te doğdu. 1980 yılında Denizli 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Denizli 500 Sosyal Konut 
inşaatında saha mühendisi olarak meslek hayatına başla-
dı. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1992 
yıllarında çeşitli illerdeki konut ve hastane inşaatlarında 
şantiye şefi ve kesin hesap şefi olarak çalıştı. 1993-2010 
döneminde sahibi olduğu firmada plan, proje, kontrollük, 
hakkediş, kesin hesap işleri, taşeronluk ve taahhüt işleri 

yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak ça-
lışmaktadır. 1998-2012 yılları arasında İMO Temsilcilik ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. Evlidir.
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Ali Osman Özkan

1951 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1980 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 askerlik dönemi 
hariç 2000 yılına kadar MTA Genel Müdürlüğünde görev 
yaptı. Emekli olduktan sonra ortakları ile birlikte bir yapı 
denetim firması kurdu. Halen bu firmada yönetici ve de-
netçi inşaat mühendisi olarak çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Fevzi Özmen

1957 yılında Aydın’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Kadıköy İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1982 yılın-
da Denizli’de yaptı. Özel sektörde 1980-1999’da şantiye 
şefi, 1999-2002’de kontrol mühendisi, 2002-2015’te şan-
tiye şefi olarak görev yaptı. İki çocuk babasıdır.

Esin Hanım Öztaş

1957 yılında Malatya-Akçadağ’da doğdu. Adana Mühen-
dislik Yüksek Okulundan 1980 yılında mezun oldu. 1983 
yılında Milli Eğitim Bakanlığında inşaat mühendisi, 1994 
yılında İller Bankası 8. Bölge Müdürlüğü-Adana’da inşa-
at mühendisi olarak göreve başladı. 1996-2000 ve 2006-
2008 yıllarında İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Nurettin Özturan

1951 yılında Ankara’da doğdu. 1980 yılında Gazi Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. As-
kerlik hizmetini Erzincan’da tamamladı. Emniyet Genel 
Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak mesleğini sür-
dürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kemal Abidin Öztürk

1959 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1980 yılında Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduk-
tan sonra bir süre serbest inşaat mühendisi olarak proje 
ve uygulama işleri yaptı. 1983 yılında Isparta’da askerlik 
hizmetini tamamladı. 1983-2016 yılları arasında Dokuz 
Eylül Üniversitesinde mühendis, şube müdürü, daire baş-
kanı, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter olarak 
görev yaptı. Evlidir.

Mustafa Özveren

1953 yılında Adıyaman-Gölbaşı’nda doğdu. Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yılın-
da mezun oldu. Askerliğini 1975 yılında İzmir’de yaptı. 
1981 yılında kendi şirketini kurdu. Adana’da önce proje-
cilik daha sonra yap-sat işleri yaptı. Evli ve dört çocuk 
babasıdır.

Metin Pakdil

1959 yılında Kilis’te doğdu. 1980 yılında Adana İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında 
Antalya’da askerlik hizmetini tamamladı. 34 yıl Karayol-
ları Genel Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı olarak 
çalıştı. Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İş-
leri Dairesi Başkanı olarak hizmet verdi. Evlidir.

Mahmut Petekkaya

1955 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1980 yılında Adana 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. DSİ 
Adana 6. Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır 10. Bölge Mü-
dürlüğünde görev yaptı. Bir süre müteahhitlik firmasında 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi şirketini ku-
rarak ticari faaliyetlere devam etti. Halen aile şirketinde 
taahhüt, ticaret, yap-sat, üstyapı faaliyetlerine devam 
etmektedir.
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Mehmet Ali Pıtraklıtaş

1953 yılında İzmir’de doğdu. 1980 yılında Ege Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 
1984 yılına kadar bir altyapı projesinde şantiye şefi ola-
rak çalıştı. 1984 yılında Burdur’da askerlik hizmetini ta-
mamladı. Çeşitli firmalar ile sahibi olduğu firmanın yurt 
içi ve yurt dışı projelerinde şantiye şefi, proje mühendisi, 
yönetim kurulu başkanı, teknik ofis şefi ve yönetici olarak 
hizmet verdi. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kıymet Piroğlu

1957 yılında Eskişehir’de doğdu. 1980 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981-2005 yılları ara-
sında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 
2006-2014 döneminde özel sektörde hizmet verdi. Şebeke 
projelerinde uzmanlaşmıştır. JICA özel eğitim programı-
na katılarak Japonya’da 3 ay altyapı eğitimi aldı, özellikle 
Kentsel Altyapı Projelendirmesi ve Su Yönetimi konuların-
da uluslararası deneyim kazandır. 8. Beş Yıllık Kalkınma 

Planında Altyapı Komisyon Başkanı olarak görev yaptı. 4734 sayılı Kamu İhale 
Yasasının tanıtımı ve uygulamasına yönelik Kamu İhale Kurulunun eğiticilerin 
eğitimi seminerlerine katılarak bu konuda sertifika aldı. Halen kendi firmasında 
başta DSİ olmak üzere altyapı projeleri üretmeye devam etmektedir. Evlidir.

Süreyya Polat

1957 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu. Adana İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesin-
den 1980 yılında mezun oldu. 1983-1984 yıllarında İller 
Bankası Genel Müdürlüğünde inşaat mühendisliği, 1984-
2011 yıllarında Adana Bölge Müdürlüğünde inşaat mü-
hendisliği görevlerinde bulundu. 

İsa Ruhi Sahip

1954 yılında Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1980 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Tüm meslek hayatı boyunca özel sek-
törde hizmet verdi. Çeşitli firmaların yurt içi ve yurt dışı 
projelerinde teknik ofis sorumlusu, şantiye koordinatörü, 
proje koordinatörü olarak görev yaptı. Halen mesleki ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 
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Ekrem Sakıcı

1958 yılında Gaziantep-Şahinbey’de doğdu. 1980 yılın-
da Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 
mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-1984 yılları arasında Gaziantep Belediyesinde çalış-
tı. 35 yıldır da serbest müteahhit olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cihan Sancak

1957 yılında Samsun-Ladik’te doğdu. . 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl kendi 
firmasını kurarak meslek hayatına başladı. 1982 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. Sahibi olduğu firmalarda 
ahşap üretimi, proje ve uygulama, demir çelik ithalat ve 
ihracatı ile gayri menkul değerlendirme işleri yaptı. 1983 
yılında İMO Amasya Temsilciliğinin kurulmasında öncü 
oldu. Endüstri Meslek Liseleri ile Anadolu Liselerinde 

mesleki kariyer seminerleri verdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Fevzi Saraç

1958 yılında Edirne’de doğdu. 1980 yılında Elazığ Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1980 yılından bu yana serbest çalıştı. Şanti-
ye şefliği yaptı, projeler hazırladı, özel sektöre ve resmi 
dairelere taahhüt işleri yaptı. 1993-1999 yılları arasında 
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde dışarıdan mes-
lek dersleri verdi. Halen serbest olarak mesleki faaliyetle-
rini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hamdi Satır

1959’da Ordu-Ünye’de doğdu. Çukurova Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. 
Askerliğini 1984 yılında Denizli’de yaptı. Çeşitli firmalar-
da 1980-1998’de kontrollük, 1988-2002’de bölge müdür-
lüğü, 2002-2010’da genel müdürlük, 2010-2017’de genel 
müdürlük yaptı. 2017’den bu yana kendi iş yerinde çalış-
maktadır. 1986-1988 yıllarında İMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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İsmail Hakkı Selçuk

1954 yılında Malatya’da doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1981 yılında Sivas Toprak ve İskan Müdürlü-
ğünde denetim görevinde bulundu. 1982 yılında Malatya 
DLH Bölge Müdürlüğünde büro mühendisi, 1986-2003 
yıllarında Malatya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi ve müdür olarak çalıştı. 2005 yılın-
da Ankara Yapı İşleri Genel Müdürlüğü komisyon üyeliği 

yaptı. 2006-2011 yılları arasında Malatya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 
müdür olarak görev yaptıktan sonra aynı kurumdan emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Halil Seven

1956 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1980 yılında 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında 
Anadolu Üniversitesi yapı dalında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 1982 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-1981 yılları arasında Bursa Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi ve şantiye mühendisi 
olarak çalıştı. 1984-2010 yılları arasında serbest mühen-
dislik, müteahhitlik yaptı. 2010-2016 yılları arasında or-

tağı olduğu yapı denetim şirketinde şirket müdürü olarak görev yaptı. 2016-2020 
yılları arasında serbest mühendislik yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hasan Murat Sıvacı

1957 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Özel bir firmanın Yatağan Termik 
Santrali inşaatında meslek hayatına başladı. 1986 yılına 
kadar aynı firmanın çeşitli projelerinde çalıştı. 1986 yı-
lında kalıp ve iskele sistemleri üretimi üzerine kendi fir-
masını kurdu. Yurt içi ve yurt dışında pek çok projede ge-
nel müdür ve proje müdürü olarak görev aldı. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

Yüksel Soyalan

1957 yılında Karaman’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1981-1984 yılları arasında özel bir firmada 
proje mühendisi olarak çalıştı. 1983 yılında Erzincan’da 
askerlik hizmetini tamamladı. 1984-1987 yıllarında S. 
Arabistan’da proje mühendisi ve şantiye şefi olarak görev 
yaptı. Halen proje tasarımı konusunda mesleki çalışmala-
rını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nihat Sökmenoğlu

1949 yılında Aydın’da doğdu. 1980 yılında Ege Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan son-
ra Gelibolu’da askerlik hizmetini tamamladı. Daha sonra 
çeşitli illerde kontrol mühendisi, şantiye şefi ve müteahhit 
olarak hizmet verdi. Halen bir yapı denetim firmasında 
kontrol mühendisi olarak mesleki çalışmalarını sürdür-
mektedir. Bir çocuk babasıdır.

Mehmet Ercüment Spor

1954 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. 1980 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1981-2018 yıllarında iki özel fir-
mada saha mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştı. Orta 
Anadolu Rafinerisi, SEKA Kağıt Selülozu Fabrikası STFA 
Makine Parkı Tesisi İnşaatı, Kozyatağı Konutları, Yeni Ga-
lata Köprüsü, Serbest Bölge Makine Parkı inşaatı, muh-
telif eski eser bina projeleri, dağ evi, tarımsal sulama ve 
çiftlik tesisleri, ofis binası gibi inşaat işlerini tamamladı. 
Evlidir.

Kudret Sunal

1956 yılında Ankara-Kalecik’te doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında askerlik 
dönemi hariç 1993 yılına kadar özel sektörde saha mü-
hendisi, şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
Aynı yıl PTT Ankara Başmüdürlüğünde göreve başladı. 
2019 yılında bu kurumdan emekli oldu. Bir çocuk baba-
sıdır.

İbrahim Sedat Sümer

1954 yılında Kayseri’de doğdu. 1980 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1984 yılların-
da özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. 1983 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1988 yılına kadar Fatih 
Belediyesinde imar şefi olarak hizmet verdi. Daha sonra 
sırasıyla Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünde 
yapım onarım şefi, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2019 yılında emekli oldu. 
İki çocuk babasıdır.

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1980-2020)



57

Şaban Sünger

1957 yılında Konya-Sarayönü’nde doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1983 döne-
minde askerlik hizmetini tamamladı. 1982 yılında Kara-
yolları 16. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. Aynı ku-
rumun çeşitli birimlerinde şantiye mühendisi, ihaleli işler 
mühendisi, asfalt şube müdürü ve bölge müdürü olarak 
hizmet verdi. 2008 yılında Karayolları Genel Müdürlü-
ğünden emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Murat Safa Sürel

1955 yılında Kocaeli-İzmit’te doğdu. 1980 yılında Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1980-1983 yılları arasında özel 
bir fabrikada şantiye şefi olarak çalıştı. 1983-1999 yılları 
arasında sahibi olduğu firmasında muhtelif fabrika ta-
ahhüt işleri yaptı. 2008 yılından bu yana sahibi olduğu 
yapı denetim şirketinde mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Nazmi Şahin

1957 yılında Denizli-Çivril’de doğdu. 1980 yılında Dokuz 
Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1981 yılından bu yana ortağı 
olduğu şirketinde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Evlidir.

Ahmet Şenyurt

1952 yılında Adana-Esentepe’de doğdu. Adana Mühen-
dislik Yüksek Okulundan 1980 yılında mezun oldu. Asker-
liğini 1982 yılında Isparta’da yaptı. 1984-1986 Çalışma 
Döneminde İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeliği yap-
tı. İki çocuk babasıdır.
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Abdurrahman Şimşek

1951 yılında Denizli-Çal’da doğdu. 1980 yılında Sakarya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1993 
yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-
sünde Yapı Bilgili Programında doktorasını yaptı. Sakarya 
Mühendislik Fakültesinde uzman, DEÜ Denizli Mühendis-
lik Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi, 
Pamukkale Üniversitesinde yardımcı doçent olarak hiz-

met verdi. 2000 yılında emekli olduktan sonra yapı denetçiliği ve iş güvenliği uz-
manlığı eğiticiliği yaptı. A sınıfı iş güvenliği uzmanıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Ali Tahaoğlu

1956 yılında Ankara-Yenimahalle’de doğdu. 1980 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1983 yılında askerlik dönemi hariç 
1996 yılına kadar Sümer Holding AŞ’de inşaat mühendisi 
ve birinci derece uzman olarak çalıştı. 2007 yılında İller 
Bankası Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlı-
ğından emekli oldu. Ankara ve ilçelerindeki çeşitli mah-
kemelerde 1986 yılında başlayan bilirkişilik görevi halen 
devam etmektedir. Evlidir.

Vedat Faruk Tan

1955 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 1983 yılında askerlik hizmeti sonrası 1986 yı-
lına kadar çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefi yardım-
cısı, şantiye şefi, proje müdürü, genel müdür yardımcısı 
olarak çalıştı. Bu dönemde ağırlıklı olarak sanayi yapıları 
olmak üzere İzmir’de enerji santralı, uzay sistem çatılı çe-

şitli yapılar, bina inşaatları ve çeşitli resmi taahhütleri tamamladı. 1988 yılında 
kendi adına kurduğu firmasında çok katlı çelik hangar, fabrika, depo, iş merkezi, 
villa inşaatlarını tamamladı. Halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı 
firmasında mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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İbrahim Taner

1955 yılında Yalova-Termal’de doğdu. 1980 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1987 yılları 
arasında Yalova Belediye Başkanlığında fen imar müdürü 
olarak görev yaptı. 2001-2006 yıllarında Armutlu Beledi-
ye Başkanlığı, 2003-2006 yıllarında Esenköy Belediye Baş-
kanlığında imar müdürü olarak görev yaptı. 2006-2020 
yılları arasında özel bir yapı denetim firmasında müdür 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İzzet Levent Tanık

1956 yılında Ankara’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mühen-
dislik Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1981-1989 yılları arasında TCDD 
Genel Müdürlüğü bünyesinde statik şube mühendisi, tü-
nel inşaatı kontrol mühendisi ve kontrol şefi olarak görev 
yaptı. 1990-2006 yılları arasında Yenimahalle Belediyesi 
bünyesinde Fen İşleri Md. Yol Şb. Md., Teknik Başkan Yrd, 
Apk. Md., Fen İşl. Md., ve mühendis olarak görev yaptı. 
Evlidir.

Rahmi Tapar

1958 yılında Kırklareli-Babaeski’de doğdu. 1980 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galata-
saray İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Tüm meslek haya-
tı boyunca özel sektörde statik proje, inşaat malzemele-
ri imalatı ve konut satışı konularında proje müdürü ve 
satış müdürü olarak görev yaptı. Halen bir yapı denetim 
firmasında yardımcı yapı kontrol mühendisi olarak çalış-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Müslüm Taşdemir

1955 yılında Gaziantep-Araban’da doğdu. 1980 yılında 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Aynı yıl Gaziantep İl İmar Müdürlüğünde inşaat 
mühendisi olarak göreve başladı. 1984-2000 yılları ara-
sında Gaziantep Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde ça-
lıştı. Dört yıl özel sektörde görev yaptıktan sonra 2004 yı-
lında Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde inşaat 
mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında emekli 

olana kadar aynı kurumun Burdur ve Antalya müdürlüklerinde müdür yardımcı-
sı olarak hizmet verdi. Halen kendi firmasında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır.
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Hulusi Tatar

1954 yılında Sivas-Gürün’de doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 askerlik dönemi 
hariç 1995 yılına kadar özel sektörde saha mühendisi, fir-
ma ortağı, proje müdürü olarak çalıştı. 1995-2007 yılları 
arasında kendi firmasında resmi taahhüt inşaatları yap-
tı. Halen yapı denetim firmasında kontrol mühendisi ve 
şirket ortağı olarak çalışmaya devam etmektedir. Evlidir.

Serdar Akalp Tekalev

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TÜSTAŞ Sınai Tesisler 
AŞ’de proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1981-
2003 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrast-
rüktür Daire Başkanlığının çeşitli birimlerinde kontrol 
amiri, keşif mühendisi, proje müdürü, şube müdür yar-
dımcısı, plan program uzmanı, plan program ve keşif baş-
mühendisi, şube müdür vekili, şube müdürü, Akaryakıt 

İkmal ve NATO POL Tesisleri Denetleme Kurulu kurul teknik üyesi olarak çalıştı. 
2004-2019 yılları arasında TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik 
AŞ’de yönetim kurulu danışmanı, genel müdür yardımcısı ve genel koordinatör 
olarak hizmet verdi. 

Engin Tekel

1950 yılında Kars-Göle’de doğdu. 1980 yılında Adana 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1975 yılında Azot Sanayi Genel Müdürlüğün-
de çalıştı. 1981 yılında Kars Sanayi ve Ticaret İl Müdürlü-
ğünde il müdür vekili olarak görev yaptı. 1989-2001 yılla-
rında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde yapım 
şube müdürü, müdür yardımcısı, mühendis olarak çalıştı. 
2001 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Feridun Teker

1956 yılında İzmir-Konak’ta doğdu. 1980 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 2013-2016 yılları arasında özel bir 
mühendislik şirketinde proje müdürü olarak çalıştı. Evli-
dir.
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Lütfü Tezcan

1958 yılında Balıkesir’de doğdu. 1980 yılında Yıldız İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında kısa 
dönem askerlik hizmetini yapıncaya kadar serbest piya-
sada proje mühendisi ve bazı şantiyelerde inşaat mühen-
disi olarak görev aldı. Askerlik sonrasında bir süre çeşitli 
inşaat işleri yaptı. Daha sonra inşaat malzemeleri ticare-
ti yaptı, halen bu işe devam etmektedir. Çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarında üye, yönetim kurulu üyesi ve başkan 

olarak görev aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kemal Tiryaki

1957 yılında Gaziantep-Karkamış’ta doğdu. 1980 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-1987 
yılları arasında aynı fakültede öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. 1982-1985 yıllarında Anadolu Üniversitesi Fen Bi-
limleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1987-2004 döneminde müteahhitlik, proje, danışman-
lık, şantiye şefliği görevlerinde bulundu. 2004-2010 yıl-
ları arasında kurucusu olduğu yapı denetim firmasında 

ve yapı zemin laboratuvarında proje denetçisi ve laboratuvar denetçisi olarak 
hizmet verdi. Halen Denizli il ve ilçelerdeki mahkemelerde inşaat mühendisliği 
dalında bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Evlidir.

Sakıp Tanju Tombuloğlu

1955 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983 
yılında İzmir’de yaptı. Samsun Belediyesinde Yapı İşleri 
Müdürü, 1994 yılında Samsun Atakum Belediyesinde Fen 
İşleri Müdürü, 1996 yılında Samsun Atakent Belediyesin-
de Başkan Yardımcısı, 1999 yılında Samsun Gazi Beledi-
yesinde Başkan Yardımcısı, görevlerinde bulundu. 2010-
2020 yıllarında Samsun İlkadım Belediyesinde Başkan 
Yardımcılığı yaptı. Bir çocuk babasıdır.
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İlker Bekir Topçu

1959 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1980 yılında Es-
kişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 
Anadolu Üniversitesi’nde, doktorasını İTÜ’de yaptı. 1990-
92 ve 1996-97 yıllarında ABD’de Lehigh ve Northwestern 
Üniversitelerinde çalışmalar yaptı. 1997’de doçent 2003’te 
profesör oldu. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Bölüm Baş-
kanlığı ve Dekanlık görevleri yaptı. Halen 8 doktora ile 

8 yüksek lisans tezi danışmanlığı yapmaktadır. İki adet TÜBİTAK ve dokuz adet 
ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesini tamamlamıştır. Journal of Construction 
and Building Materials, Journal of Engineering, Science Domain, New Materials 
Science and Engineering Journal’ın Editörler Kuruluna seçilmiştir. 2019’da 
ESOGÜ Rektörlüğünün akademik yayınlar için verdiği İlk On Ödülü’nde 4., 
2020’de ise 11. olmuştur. 2020 Temmuzunda ABD’li ve Hollandalı bilim insan-
larından oluşan bir ekibin hazırladığı, dünyadaki en etkili bilim insanlarından 
oluşan Yapı ve Tasarım alanındaki listeye Türkiye’den giren 196 bilim insanı için-
de yer almıştır. 2020 Ekiminde Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından 
hazırlanan ve PLOS (The Public Library of Science) Biology Dergisi’nde yayımla-
nan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicator” 
başlıklı bir makalede atıf, h-index, hm-index gibi çeşitli atıf indikatörlerine göre 
yapılan değerlendirmede Türkiye’den toplamda 614 akademisyenin bulunduğu 
dünyada ilk %2’lik dilime giren isimler arasında yer almıştır. 

Nejdet Torun

1954 yılında Şırnak-Cizre’de doğdu. 1980 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1983 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-2006 yılları arasında DSİ 1. Bölge Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Mehmet Torunlar

1960 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1980 yılında 
Kara Harp Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1980-1999 yılları arasında Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığında birlik komutanı olarak görev yaptı. Halen 
sahibi olduğu firmada bina ve yol inşaatları yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Taner Tufan

1954 yılında Artvin’de doğdu. Adana İktisadi ve Tica-
ri İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesin-
den 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1982 yılında 
Erzincan’da yaptı. Çeşitli firmalarda 1980-1983 yılla-
rında şantiye şefliği, 1983-1984’te şantiye şefliği, 1984-
1990’da şube müdürlüğü, 1991-2003’te mühendislik, 
2004-2010’da mühendislik, 2010-2015’te proje müdürlü-
ğü yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Rifat Tuğcu

1956 yılında Balıkesir-Ayvalık’ta doğdu. 1980 yılında 
Kara Harp Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Malatya Hava 
Meydan Komutanlığında istihkam takım komutanı ola-
rak çalışmaya başladı. 2010 yılına kadar Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının çeşitli birimlerinde asfalt bölük komuta-
nı istihkam tabur komutanı ve inşaat daire başkanı ola-
rak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Türk Hava 
Kurumu Meydan Bakım ve İşletme Başkanı olarak çalıştı. 
Evlidir.

Tamer Tunaboylu

1957 yılında Bursa-Nilüfer’de doğdu. 1980 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında 
Bursa DSİ 1. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi ola-
rak işe başladı. 1981-2007 yılları arasında baraj, gölet, 
sulama ve erozyon kontrolü işlerinde kontrol mühendisi 
olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında proje in-
şaat başmühendisliği görevini yürüttü. 2013 yılında şube 
müdürü görevindeyken emekli oldu. Halen özel bir şirket-
te danışmanlık görevini yürütmektedir. Evlidir.

Coşkun Tunç

1957 yılında Balıkesir’de doğdu. 1980 yılında Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında DSİ Genel 
Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. Emekli olana 
kadar aynı kurumun çeşitli birimlerinde görev aldı. Balı-
kesir ve Çanakkale illerinde 14 barajın proje tasarımında 
bulundu. 
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Muhlis Turan

1953 yılında Kars-Aküzüm’de doğdu. 1980 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Beledi-
yesi Asfalt Şantiyesinde inşaat mühendisi olarak çalışma-
ya başladı. 1989 yılına kadar Kars Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde inşaat mühendisi, imar ve afet uygulama 
şube müdürü olarak çalıştı. 2000 yılında Antalya Bayın-
dırlık ve İskan Müdürü görevindeyken emekli oldu. Daha 
sonra özel sektörde şantiye şefliği ve proje müdürlüğü 

yaptı. A Grubu İş Güvenliği ve Enerji Kimlik Belgesi uzmanıdır. Evlidir.

Hasan Turgut

1958 yılında Ağrı’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1980 yılında yaptı. 
1981 yılında Bor Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak 
göreve başladı. Belediyeden emekli oldu. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Zafer Türkarslan

1959 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. 1980 yılında 
Kara Harp Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istih-
kam inşaat taburlarında çeşitli inşaat işleri ile kışlaların 
bakım ve onarım işlerinde görev yaptı. Yaklaşık 33 sene 
boyunca birlik komutanı-şube müdürü olarak çeşitli gö-
revlerde bulundu. Yol yapımı-asfalt yapımı-taşocağı işle-
timi-köprücü bölüklerinde çelik bailey tipi panel köprü 
yapımı-lojman ve ordu evlerinin bakım ve onarımlarını 

planlamak - yaptırmak görevlerinde çalıştı. İstihkam Kıdemli Albay olarak 2011 
yılında emekli oldu. SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansını alarak şahıs şirketi 
kurdu. Çeşitli bankaların/kurum ve şahısların ekspertiz işlemlerini yapmaktadır. 
Bir süre Bakanlık denetçi belgesi ile yapı denetim firmasında çalıştı. Ayrıca İstan-
bul Adalet komisyonunda yaklaşık sekiz senedir bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.
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Hüseyin Türken

1948 yılında Balıkesir-Ayvalık’ta doğdu. Ege Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında mezun 
oldu. Askerliğini 1980 yılında Diyarbakır’da yaptı. 1984-
1997 yıllarında İzmir Dikili Belediyesinde Fen İşleri Mü-
dürlüğü yaptı. 2000’den bu yana yapı denetimlerde çalış-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kenan Zeki Uçgunoğlu

1955 yılında Kayseri’de doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında özel sektörde inşa-
at şefi olarak meslek hayatına başladı. 1998 yılına kadar 
çeşitli firmalarda şantiye şefi olarak çalıştı. 1998-2006 
yılları arasında sahibi olduğu firmada özel ve resmi taah-
hüt inşaatları tamamladı. Daha sonra özel sektörde proje 
müdürü olarak hizmet verdi. Evlidir.

Zafer Uğursal

1957 yılında Aydın-Nazilli’de doğdu. 1980 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
1980-1981 yıllarında özel bir ofiste çalıştı. 1982 yılında 
iki özel fabrikanın projelerini hazırladı, bu projelerin 
kontrolü ve uygulamalarını gerçekleştirdi. Daha sonra 
aynı fabrikada profesyonel yönetici olarak çalıştı. 1984 
yılında ortağı olduğu şirketinde birçok projeye imza attı. 
1991 yılından bu yana kendi şirketinde birçok proje inşa-

at, taahhüt ve tadilat işleri yaptı. Ayrıca özel bir firmanın yurt dışında şirketin 
ege bölgesi temsilciliğini alarak sanayi tesislerinde konutlarda spesifik izolasyon 
işleri ve prefabrik, çelik konstriksiyon sanayi tesislerini yangın, su baskını, dep-
remden hasar gören bölümlerin sökümü ve yenileme işlerinde mesleki faaliyetle-
rini sürdürmektedir.
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Ömer Ulubay

1956 yılında Samsun-İlkadım’da doğdu. 1980 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1986-1995 yılları ara-
sında Samsun Büyükşehir İmar İşleri Müdürü, 1995-2017 
yılları arasında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, genel 
sekreter yardımcısı vekilliği, çevre koruma daire başkanlı-
ğı, 2017-2019 yıllarında trafik işleri daire başkanı olarak 
görev yaptı. Ayrıca 1986-2014 yıllarında encümen üyeliği 
yaptı. Büyükşehir Belediye Spor kulüp başkanlığı yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Asım Uzun

1958 yılında Düzce’de doğdu. 1980 yılında Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatının tamamında 
özel sektörde değişik projelerde yurt içi ve yurt dışında ça-
lışmalar yaptı. Arazi mühendisi, şantiye şefi, şantiye mü-
dürü, proje müdürü, teknik koordinatör olarak üst yapı, 
bina, toplu konutlar, 1000 yatak kapasite üstü beş yıldızlı 
oteller, büyük alışveriş merkezleri, özellik isteyen teknolo-
jik binalar, üniversite yerleşkesi, sosyal tesis projelerinde 
görev yaptı. Evlidir.

Ömer Saim Ünal

1955 yılında Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. 
Askerliğini 1983 yılında Erzincan’da yaptı. Mezuniyetin-
den itibaren serbest müteahhitlik yaptı. Halen görevine 
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kadir Ünlü

1959 yılında Mersin’de doğdu. 1980 yılında Adana İkti-
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezun 
olduktan sonra Mersin’de taahhüt işi yapan bir firmada 
iki yıl şantiye şefi olarak çalıştı. Daha sonra kendi adına 
yap-sat inşaatları yaptı. 1997-2007 yılları arasında kendi 
firmasında resmi taahhüt işlerini tamamladı. Halen or-
tağı olduğu firmada mesleki çalışmalarını sürdürmekte-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Remzi Ünsal

1955 yılında Sivas’ta doğdu. 1980 yılında Adana İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel bir fir-
mada şantiye şefi olarak meslek hayatına başladı. 1983 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1993 yılları 
arasında çeşitli projelerde şantiye şefi ve proje müdürü 
olarak görev yaptı. 1993 yılından bu yana sahibi olduğu 
firmada mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir.

Cevat Yakupoğlu

1951 yılında İran-Khoy’da doğdu. 1980 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında yüksek li-
sansını tamamladı. 2003 yılına kadar özel sektörde şan-
tiye şefi olarak çalıştı. Bu dönemde sahil sulama ve yol 
inşaat projelerinde görev yaptı. Halen kendi firmasında 
çalışmalarının sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Yamaç

1947 yılında Isparta-Yalvaç’ta doğdu. Adana Mühendislik 
Bilimleri Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Askerli-
ğini 1971 yılında İstanbul’da yaptı. 1967-1982 yıllarında 
Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik, 1982-1996 yılla-
rında müdür yardımcılığı yaptı ve emekli oldu. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Tahsin Yeni

1952 yılında Adana-Kozan’da doğdu. Adana İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümün-
den 1980 yılında mezun oldu. 2016 yılına kadar özel sek-
törde ve kendisine ait firmalarda yurtiçi ve yurtdışında 
pek çok projede şantiye şefi ve kontrol mühendisi olarak 
görev yaptı. 
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Ekber Yıldırım

1957 yılında Iğdır’da doğdu. 1980 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1985 yılına kadar saha mühendisi 
olarak çalıştı. 1985-2016 yılları arasında Milli Savunma 
Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığının çeşitli 
illerdeki birimlerinde kontrol amiri ve kontrol mühendisi 
olarak görev yaptı. Halen özel sektörde şantiye şefi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir.

Reşat Yıldırımoğlu

1955 yılında Konya-Seydişehir’de doğdu. Adana İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinden 1980 yılında mezun oldu. 
Askerliğini 1983-1984’te Burdur’da yaptı. Özel sektörde 
inşaat mühendisi olarak Ilgın Şeker Fabrikası, motor fab-
rikası, radyo vericisi, Bolu Dağı geçişi ve tüneli, İstanbul 
İzmir otoyolu inşaatlarında çalıştı. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

Şükrü Yıldız

1958 yılında Trabzon-Tonya’da doğdu. 1980 yılında An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Karayolları 
10. Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 2008 yılında 
başmühendis görevindeyken emekli oldu. Eski Zigana Tü-
neli ve Karadeniz Sahil yolu gibi büyük projelerde çalıştı. 
2008-2012 yılları arasında Karayolları Samsun Bölge-
ye bağlı Yakakent-Gerze, Gerze-Sinop ve Sinop Boyabat 
yollarının kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işinin 

teşkilat başkanlığını yaptı. Halen Trabzon Bölge Müdürlüğünde kontrollük ve 
danışmanlık hizmet alımı işinde teşkilat başkanı olarak çalışmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.
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Burhan Yılmaz

1957 yılında Karabük-Safranbolu’da doğdu. 1980 yılında 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılına kadar 
serbest, 1985-2015 yılları arasında da Safranbolu Beledi-
yesinde inşaat mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizme-
tini 1983 yılında tamamladı. Safranbolu Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde ve alt yapı 
sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra fen işleri müdür-
lüğü, imar ve şehircilik müdürlüğü görevlerini üstlendi. 

Görev süresinde Safranbolu Belediyesinin içme suyu şebekesi modernizasyonu, 
kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi yapımı, koruma imar planının yeniden 
yapımı ve imar planlarının modernizasyonu konularında sorumluluk aldı. 2015 
yılında bir süre çeşitli firmalarda yapı denetçisi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Vedat Yılmaz

1957 yılında Samsun-Tekkeköy’de doğdu. 1980 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-1982 yıllarında kendi bürosunda mesleğine başladı. 
1982-1994 yıllarında özel bir firma bünyesinde yönetim 
kurulu başkanlığı görevini yürüttü. 1994-1999 yıllarında 
Samsun Büyükşehir Gazi (İlkadım) Belediyesinde Belediye 
Başkanı olarak görev yaptı. 2000-2019 yıllarında yönetim 

kurulu başkanlığı görevine devam etti. 2019 yılından bu yana Samsun-Atakum 
Belediyesinde başkan danışmanı olarak çalışmaktadır. 1980 yılında İMO Samsun 
Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu (+2 dönem) üyeliğinde bulundu. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Mustafa Yaşar Yoğurtçuoğlu

1955 yılında Sakarya-Adapazarı’nda doğdu. 1980 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1982-1983 yılla-
rında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1981 yılların-
da İzmit Belediyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1983-2004 yıllarında çeşitli özel firmalarda şantiye şefli-
ği, yer altı teknik müdürü olarak çalıştı. 2004-2009 yılları 
arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Da-
ire Başkan Yardımcılığı ile teknik koordinatör olarak ça-

lıştı. 2009 yılında emekli oldu. A sınıfı işgüvenliği uzmanıdır. İki çocuk babasıdır.
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Metin Yuvacı

1956 yılında Sakarya-Adapazarı’nda doğdu 1980 yılında 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. Sahibi olduğu firmasında 
mesleğini sürdürdü. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Barış Yücel

1954 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1980 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 
askerlik hizmetini tamamladı. Meslek hayatına İstanbul 
Belediyesinde ruhsat mühendisi olarak başladı. 1984-
1991 yılları arasında kendi firmasında projecilik yaptı. 
Üç yıl Küçükçekmece Belediyesinde görev yaptıktan son-
ra tekrar kendi proje firmasında çalıştı. Halen bir yapı 
denetim firmasında proje ve uygulama denetçisi olarak 
hizmet vermektedir. Bir çocuk babasıdır.

Behzat Yüksel

1949 yılında Samsun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. Tüm meslek hayatı boyunca 
sahibi olduğu şirkette hizmet verdi. Betonarme proje ve 
inşaatı ile başlayan meslek hayatında 2000 yılından son-
ra çelik konstrüksiyon proje ve inşaatı ile devam etti. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Kenan Yüksel

1954 yılında Rize-Pazar’da doğdu. Ankara Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden 1980 yılında mezun oldu. Askerliğini 1983 
yılında Isparta’da yaptı. 1980’de Karayolları 13. Böl-
ge Müdürlüğü-Antalya’da şantiye mühendisi, 1982’de 
10. Bölge Müdürlüğü-Trabzon’da yol onarım mühen-
disi, 1990’da şantiye şefi, 2019’da 7. Bölge Müdürlüğü-
Samsun’da yol bakım onarım şefi olarak göreve başladı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Fehmi Akbal

1944 yılında Diyarbakır-Yeşiltepe’de doğdu. 1970 yılında 
İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1972-1984 yılların-
da Kağıthane Belediyesinde Fen İşleri Müdürü, 1984-1988 
yıllarında Beşiktaş Belediyesinde Fen İşleri Müdürü, 1988-
2009 yıllarında Şişli Belediyesinde Fen İşleri Müdürü ola-
rak görev yaptı. Halen çeşitli Belediyelerde danışmanlık 
ve bilirkişilik yapmaktadır. Evlidir. 

İsmail Hakkı Akbaş

1947 yılında Burdur’da doğdu. İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Işık İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Askerliğini 1970-
1971’de Antalya ve Burdur’da yaptı. 1972-1974’te şantiye 
şefi, 1975-1994’te proje kontrol mühendisi, 1994-2000’de 
müteahhit, 2007-2017’de proje ve uygulama denetçisi 
olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sunay Akçaoğlu

1945 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Işık Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1973 yılında Demiryolları Limanlar 
İnşaat Reisliğinde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
1978 yılında DLH İzmir 6. Bölge Müdürlüğünde kontrol 
mühendisi, 1988 yılında DLH İstanbul 4. Bölge Müdür-
lüğünde başmühendis, 1989 yılında DLH İzmir 6. Bölge 
Müdürlüğünde başmühendis olarak çalıştı. 1982 yılında, 
İngiltere’de Manchester Üniversitesinde “Kıyı Mühendis-

liği” ile ilgili 3 aylık bir eğitim programına katıldı. 1998 yılında emekli oldu. Ev-
lidir.

Mehmet Mümtaz Akı

1945 yılında Zonguldak’ta doğdu. İstanbul Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Işık İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Askerliğini Ankara 
ve Erzurum’da 1971-1972 yıllarında yaptı. 1971 yılında 
Türkiye Taşkömürü Kurumunda inşaat mühendisi olarak 
göreve başladı. 1973’te başmühendis oldu. 1998’de ihale 
ve şube müdürü olarak göreve geldi. 2010 yılında İnşaat 
Emlak Daire Başkanlığından emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Uğur Akın Durmuş

1947 yılında Yozgat’ta doğdu. 1970 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1979 yılına kadar DSİ Etüt Plan Daire Başkanlı-
ğında ve Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde inşaat mühen-
disi; DLH Limanlar Daire Başkanlığında ise yapım daire 
başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra özel 
sektöre geçerek 2003 yılına kadar çeşitli firmalarda şan-
tiye mühendisi ve şirket ortağı olarak hizmet verdi. Evli ve 
iki çocuk annesidir.

Hüsamettin Alper

1947 yılında Karaman-Ermenek’te doğdu. 1970 yılın-
da Robert Koleji Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1976 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1973-1975 yıllarında Virginia Highway and 
Transportation Research Council’de araştırma asistanı 
olarak görev yaptı. 1976-1984 yıllarında Boğaziçi Üniver-
sitesinde Öğretim Görevlisi, 1983-1986 yıllarında Ürdün 
Yarmouk Üniversitesinde öğretim üyesi, 1986-1989 yılla-
rında Jordan University of Science and Technology öğre-

tim üyesi olarak görev yaptı. 1990-2020 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
Ar-Ge, idari işler, yapısal tasarım ve yapısal tasarım koordinatörlüğü görevini 
yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Orhan Altan

1946 yılında Niğde’de doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesinden 
1970 yılında mezun oldu. 1974 Yılında doktorasını ta-
mamladı. 1975 yılında askerlik görevini yaptı. 1977-1979 
yıllarında Stuttgart Üniversitesinde araştırmalar yaptı. 
1979 yılında “Doçent”, 1988 yılında “Profesör” unvanı-
nı aldı. 1990-2009 yıllarında Anabilim Dalı başkanlığı, 
1982-1985 ve 1991-1994 yılları arasında iki kez İnşaat 
Fakültesi Dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1994-
1997 yıllarında bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 
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Ömer İlker Ardanuç

1947 yılında Tokat’ta doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Daire Baş-
kanlığında proje mühendisi olarak meslek hayatına baş-
ladı. 1975 yılında İzmir’de askerlik hizmetini tamamladı. 
1973-1985 yılları arasında Karabük Demir Çelik İşletme-
lerinde başmühendis, 1985-1987 yıllarında ise Sivas De-
mir Çelik Tesislerinde yapım müdürü olarak çalıştı. 2016 
yılına kadar özel sektörde proje müdür yardımcısı, şirket 

ortağı, proje bölüm yöneticisi, proje müdürü ve kıdemli inşaat kontrol uzmanı 
olarak görev yaptı. Bu dönemde İstanbul ve Mersin içmesuyu boru hatları proje-
leri ile Melen projesi iş sonu ve kesin hesap işlerinde görev aldı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Hüseyin Avni Artuğal

1948 yılında Samsun’da doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesinden 
1970 yılında mezun oldu. Askerliğini İzmir’de yaptı. T.C. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölgede kontrol mü-
hendisliği ve kontrol amiri vekilliği, 1970-1972’de kontrol 
mühendisliği, 1974-1980’de inşaat kontrolörlüğü ve şefi, 
1980-1983’de taahhüt-taşeronluk, 1984-1986’da yükleni-
cilik, 1987-1989’da şantiye şefliği yaptı. Ayrıca tüm mü-
hendislik hayatı boyunca adliyelerde bilirkişilik yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Ali Deniz Atay

1944 yılında Aydın-Efeler’de doğdu. 1970 yılında Ege Özel 
MMYO İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1970-1971 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1974 
yılında kendi adına açtığı firmasında mühendis olarak 
görev yaptı. 1974-2001 yıllarında özel bir şirket ile hol-
dingde genel müdür ve mühendis olarak çalıştı. 1995-
2019 yıllarında sahibi olduğu şirkette mesleğini sürdür-
dü. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şahin Atılgan

1948 yılında Malatya’da doğdu. 1970 yılında Işık Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1972-1973 yıllarında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1970-1990 yılları arasında resmi taahhüt iş-
leri yaptı. 1990-2009 yıllarında ortak şirketlerde yönetim 
kurulu başkanlığı yaptı. 2009-2019 yıllarında özel bir 
termal tesiste proje sorumlusu olarak görev yaptı. Halen 
şantiye şefi olarak çeşitli inşaatlarda mesleğini sürdür-
mektedir. Ayrıca Belediye meclis üyeliği ve Yenişehir Bele-

diyesinde başkan danışmanlığı yaptı. Dört çocuk babasıdır.

Adnan Aydın

1947 yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Koçana’da 
doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesinden 1970 yılında mezun 
oldu. Askerliğini 1971-1972’de Ankara’da yaptı. Özel sek-
törde; 1970’te statiker mühendislik, 1971-1972’de kontrol 
mühendisliği, inşaat kontrollüğü, 1972-1973’te proje he-
sap ve çizimi, 1973-2016’da teknik ofis şefi-şantiye şefliği, 
proje müdürlüğü, bölge müdürlüğü, uygulama proje mü-
dürlüğü, genel müdür yardımcılığı, başkanlık danışman-
lığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ali Aydın

1948 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. 1970 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1972 yılında aynı bölümden Yapı Sta-
tiği/Betonarme dalında M.S. derecesi aldıktan sonra 
Fulbright bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Houston 
kentinde Rice Üniversitesine gitti. Üniversitenin İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden Yapı Dinamiği dalında ikinci 
bir M.S.  derecesi ile 1975 yılında mezun olduktan sonra 
yurda döndü. Askerlik hizmetinden sonra ODTÜ İnşaat 

Mühendisliği Bölümünde öğretim asistanı olarak çalışmaya başladı. Bu dönem 
zarfında iki dönem Kara Harp Okulunda topoğrafya dersleri verdi. 1977 yılın-
da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesinde baş-
mühendis unvanıyla çalışmaya başladı. Aynı dairede 1983-1989 yılları arasında 
Sanat Yapıları şube müdürü, 1989-1996 yılları arasında daire başkan yardımcısı 
ve 1996-2004 yılları arasında da daire başkanı olarak görev yaptı. Bu zaman 
zarfında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok şehrin içmesuyu 
projelerinde çalıştı ve yürütülen projeleri yönetti. Ayrıca Kıbrıs İçmesuyu, Ma-
navgat İçmesuyu gibi özel projeler de de çalıştı. 1978 ile 2003 yılları arasında 
kesintisiz 25 yıl ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde Mekanik, Mukavemet ve 
Yapı Statiği derslerini verdi. 2004 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün-
den emekli olduktan sonra çeşitli özel firmalarda yönetici olarak çalıştı. Ayrıca 
2003-2008 yılları arasında Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 
Mekanik dersleri verdi. Muhtelif dönemlerde Odamızın yayın kurullarında çalış-
tı. Halen TMH Yayın Kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Hamdi Aydoğan

1947 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Askerliğini 
1972-1973 yıllarında İzmir’de yedek subay olarak yaptı. 
1970-1972’de Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 12. Bölge 
Müdürlüğünde proje mühendisi, 1974-1978’de 10. Bölge 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi, 1979-1987’de özel sek-
törde şantiye şefi, 1987-1990’da müteahhit, 1990-1995’te 
şirket müdürü ve ortağı, 1998-2001’de koordinatör ola-

rak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Nurat Ayter

1947 yılında İstanbul-Çatalca’da doğdu. 1970 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1969-1972 yıllarında özel bir firmada baraj 
ve sulama alanında saha mühendisliği yaptı. 1972-1976 
yıllarında İskenderun Demir Çelik’te şantiye şefliği ile ta-
şeron olarak çelik konstrüksiyon yaptı. 1976-1983 yılla-
rında özel bir firma bünyesinde kontrol mühendisi olarak 
görev yaptı. 1983-2020 yılları arasında serbest olarak 
metraj ve keşif işleri yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsmail Bülent Baradan

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Ege Özel MMYO 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 yılın-
da İskenderun’da askerlik hizmetini tamamladı.  1970-
1971 yıllarında Ege MMYO’da asistan olarak görev yaptı. 
1973-1982 yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi / Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesinde Asistan-Dr. 
Assistan, 1982-2015 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinde Yrd. Doç. Dr-Doç. Dr.-Prof. Dr. 
olarak görev yaptı. Yapı ve yapı malzemesi ana bilim dal-

larındaki değişik dersleri lisans ve yüksek lisans programlarında verdi, çok sayıda 
yüksek lisans tezi ve 13 adet doktora çalışmasını yönetti. Yapı malzemesi ana 
bilim dalı kurucusudur. Çok sayıda yurt içi bildiri ve makalesi, 37 adet uluslara-
rası yayını bulunmaktadır. Uluslararası yayınlarına 1500’ün üzerinde atıf yapıl-
mıştır. Ayrıca yapı ve yapı malzemesi alanlarında 9 adet kitabı vardır. Şu anda 
emekli olup, danışmanlık ve başdenetçilik görevini üstlenmektedir. Evlidir.
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Cemal Bayrak

1945 yılında Ordu-Gölköy’de doğdu. 1970 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Ankara’da özel bir 
mühendislik bürosunda 3 yıl çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra özel mühendislik bürosunu kura-
rak serbest ticarete devam ederken müteahhitlik karnesi 
alarak çeşitli kurumlarda ihalelere girdi. Karayolları, Köy 
Hizmetleri, Devlet Su İşleri ve Milli Eğitim Kurumlarına 
çeşitli işler yaptı. Köprüler, yollar, okullar, yurtlar, sanat 
yapıları gibi işleri tamamladı. Halen aile şirketinde mes-

leki faaliyetine devam etmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Ali Bayraktar

1947 yılında Trabzon-Ortahisar’da doğdu. 1970 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1973 yıl-
larında askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1981 yılları 
arasında çeşitli özel firmalar bünyesinde statik hesap ve 
şantiye şefi olarak görev yaptı. 1981-2013 yılları arasında 
yönetici ortak olarak mesleğini sürdürdü. Evlidir. 

Recep Bayramoğlu

1947 yılında Hatay-Antakya’da doğdu. Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 
yılında mezun oldu. Askerliğini 1976’da İzmir’de yaptı. 
2017’den bu yana Türkiye Mühendislik Haberleri dergi-
si yayın kurulunda bulunmaktadır. 1971’de mühendislik 
ve inşaat bürosu açtı, 1972-1978 yılları arasında kendi 
şirketi ile çeşitli özel bina inşatları ve devlet ihaleleri alıp 
tamamladı. 1978-1979’da yüklenicilik, 1979-1990’da yurt 
dışında inşaat yöneticiliği, 1990’da inşaat koordinatörlü-

ğü, 1994-1997 yıllarında yurt dışında inşaat mühendisliği, 1999-2004 yıllarında 
yurt dışında iş geliştirme, 2006-2007’de yurt dışında bölge müdürlüğü ve iş geliş-
tirme, 2008-2009’da yurt dışında inşaat mühendisliği görevlerinde bulundu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.
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Emin Berke

1946 yılında Ordu-Ünye’de doğdu. 1970 Yıldız DMMA 
(Işık Müh. Y.O) İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1972-1973 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1970-1975 yılları arasında projecilik yaptı. 1975-1980 ve 
1986-1995 yılları arasında müteahhitlik ve yap-sat işle-
ri yaptı. 1980-1984 yıllarında yurt dışında şantiye şefliği 
yaptı. 1986-2019 yılları arasında çeşitli özel firmalarda 
müteahhit, şantiye şefi, teknik müdür, proje müdürü, 
şantiye müdürü ve yapı denetçisi olarak görev yaptı. Evli 
ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Boyacı

1946 yılında İzmir-Bergama’da doğdu. 1970 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. İnşaat ve turizm, çelik konstrüksiyon, 
rüzgâr enerjisi,  kültür balıkçılığı, gıda ve fermente ürün-
ler alanlarında 6 şirketin kurucu ve genel müdürü olarak 
görev yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı danış-
ma meclisi üyeliğini yaptı. Çeşme Belediyesi Meclis üyeliği 
ve imar komisyonu başkan yardımcılığı yaptı. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

Cihan Candemir

1948 yılında Amasya’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 yılında 
mezun oldu. 1974 yılında master eğitimini tamamladı. 
Askerliğini 1975 yılında Isparta’da yaptı. 1970 yılında 
DSİ’de inşaat mühendisi, 1971 yılında özel sektörde in-
şaat mühendisi, 1986 yılında genel müdür olarak göreve 
başladı. Halen özel bir şirketin yönetim kurulu başkan 
yardımcısı olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa Çağlar

1940 yılında Balıkesir-Gömeç’de doğdu. 1970 yılında Işık 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1971 yılından bu yana Edremit İlçesinde ser-
best mühendislik yapmaktadır. 1986 yılında İMO Edremit 
Temsilciliğinin kurulmasında ve kurumlaşmasında çalıştı. 
1986 yılından 1995 yılına kadar 5 dönem Edremit Temsil-
ciliği yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Ayrıca İMO Balıke-
sir Şubesinin de kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1992 ve 

1995 yıllarında Balıkesir Şubesi yönetim kuruluna seçilerek iki dönem çalıştı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 
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Fatma Çakıcı

1947 yılında Konya-Orhaniye’de doğdu. 1970 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1993 
yıllarında Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 17. Bölge Mü-
dürlüğünde mühendis ve başmühendis olarak çalıştı. Evli 
ve iki çocuk annesidir.

Asım Çinar

1946 yılında Kayseri-Mimarsinan’da doğdu. 1970 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesinden inşaat mühendisi olarak mezun 
oldu. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1970-
1971 yıllarında DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde kontrol mü-
hendisi olarak görev yaptı. 1972-1984 yıllarında kendi iş-
yerinde kamu taahhüt işleri yaptı. 1985 yılından bu yana 
özel bir şirkette yönetim kurulu başkan vekilliği yapmak-
tadır. Evlidir.

Mehmet Çitkaya

1944 yılında İstanbul-Kızıltoprak’ta doğdu. 1970 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971 yı-
lında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri 1. Bölge 
Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1973 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1999 yılında emekli olana 
kadar İstanbul İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde gö-
rev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sadettin Demir

1947 yılında Ankara-Beypazarı’nda doğdu. 1970 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970-1972 
yıllarında Deniz Kuvvetleri Kuzey Deniz Saha Komutan-
lığında askerlik hizmetini tamamladı. 1974 yılına kadar 
Deniz Kuvvetleri Taşkızak Tersane Komutanlığında inşaat 
mühendisi olarak çalıştı. 1974-2000 yıllarında Karayolla-
rı 1. Bölge Müdürlüğünde şube şefi; 2000-2010 dönemin-
de ise Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kontrol 

mühendisi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Sabahattin Demirsoy

1948 yılında Afyonkarahisar-Sandıklı’da doğdu. 1970 yı-
lında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1973-1974 yıllarında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1970 yılında Antalya YSE 4. Bölge 
Müdürlüğünde köprü kontrol mühendisliği ve bölge yol 
şefliği yaptı. 1974 yılında askerlik dönüşü Antalya’da iki 
sene proje mühendisi ve müteahhit olarak çalıştı. Daha 
sonra Sandıklı’da çalışmaya devam etti. Proje, müteah-
hitlik, sanayi sitesi kontrol mühendisliği, organize sanayi 

bölge müdürlüğü ve bina inşaatları yaptı. Halen kendi işinde mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Dikmen

1947 yılında Uşak’ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 yılında mezun 
oldu. Askerliğini Çorlu’da yaptı. 1970-1971 yıllarında İl-
ler Bankasında, 1971-1972 yıllarında Seydişehir Alümin-
yum Tesislerinde inşaat mühendisliği yaptı. 1972’den bu 
yana plan, proje, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak-
tadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mesut Savaş Dörtok

1942 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1970 yılında Işık 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1962-1964 yıllarında yedek 
subay öğretmen olarak askerlik hizmetini tamamladı. 
1970-2000 yılları arasında özel bir şirkette saha mühen-
disi, şantiye şefi yardımcısı ve şantiye şefi olarak çalıştı. 
Toprak işleri, forekazık, topoğrafya, betonarme, önger-
me, yüksek betonarme, viyadükler, betonarme öngermeli 
kirişler, asfalt işleri, laboratuvar ve ofis işleri yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Şahin Durukan

1945 yılında Çanakkale-Ayvacık’ta doğdu. 1970 yılında 
Münih Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesinde doktora eğitimini 
tamamladı. 1970-1973 yıllarında yurt dışında köprü ko-
nut alanında müşavir mühendis olarak görev yaptı. 1974-
1975 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1975-1976 
yıllarında özel bir fabrikada müdür olarak görev yaptı. 
1977-2010 yıllarında DSİ Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
sırasıyla; başmühendis, şube müdürü, bölge müdür yar-

dımcısı ve bölge müdürü olarak görev yaptı. Bir çocuk babasıdır. 
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Hakkı Selim Erden

1946 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 
yılında mezun oldu. Askerliğini İstanbul’da 1973-1974’te 
yaptı. İller Bankası Genel Müdürlüğünde 1970-1972’de 
proje mühendisi, fen heyeti müdür yardımcısı, 1974-
1978’de kanalizasyon proje fen heyeti müdürü, özel sek-
törde; 1978-1982’de firma ortağı, 1983-1985’te koordi-
natör, proje müdürü, 1985-1986’da proje koordinatörü, 
1986-1989’da firma ortağı, proje yöneticisi, şirket müdü-

rü, 1990-1991’de teknik müdür, proje müdürü, 1991’de teknik müdür, proje mü-
dürü olarak görev yaptı. 1991’den günümüze kurucu ortak olarak görev yapmak-
tadır. Bir çocuk babasıdır. 

Mustafa Erdik

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun olduktan sonra master ve doktora çalışmalarını 
ABD Rice Üniversitesinde tamamladı. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümlerinde ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma 
Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve yönetici olarak çalıştı. Ha-
len İtalya, Pavia Universitesi - Rose School ilintili öğretim 
üyesidir ve Türk-Reasürans A.Ş. yönetim kurulu üyesidir. 

Deprem Mühendisliği konusunda Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve çok sayı-
da uluslararası örgüte danışmanlık yaptı. 300’ü aşkın teknik makale ve 6 adet 
kitabın yazarı veya ortak yazarıdır. Almış olduğu uluslararası ödüller arasında: 
TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, NATO Zirvesi Bilim Ödülü, Birleşmiş Milletler-Sa-
sakawa Afetlerin Önlenmesi Ödülü, ABD’nde kurulu SSA-EERI-COSMOS mesleki 
kuruluşları tarafından ortak olarak takdim edilmiş olan Bruce Bolt Madalyası, 
EAEE tarafından verilmiş Nicholas Ambraseys ödülü ve 2018 yılı TÜBİTAK Bilim 
Ödülü bulunmaktadır. Profesyonel uygulamaları ve tecrübesinin kapsadığı ko-
nular arasında: deprem tehlike ve risk belirlemesi; deprem sigorta modellemesi; 
deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemleri; altyapının depreme dayanıklı 
tasarımı; tarihi eserlerin depremden korunması ve yapısal kontrol sistemleri yer 
almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Nuray Erdoğan

1948 yılında Yozgat’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesinden 
1970 yılında mezun oldu. Mezuniyetten sonra Ankara’da 
meslek hayatına başladı. 1972 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. Özel sektörde şantiye şefi olarak bir yıl çalıştı. 
1973-1974 yılları arasında kendi proje bürosunda çalıştı. 
Gayrimenkul Değerlendirme uzmanı olarak hizmet ver-
di. 1975 yılından itibaren kendi kurmuş olduğu şirketinde 
taahhüt işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Mehmet Ufuk Ergun

1948 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünde lisans (1970) ve zemin mekaniği konusunda 
yüksek lisans (1972) derecelerini, Imperial Coll. Sci.&Tech. 
-Londra’da da doktora derecesini zemin mekaniği dalın-
da aldı (1976). ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde 
1971’den itibaren asistan, öğretim görevlisi, asistan prof., 
doçent, prof. olarak çalıştı ve 2015 yılında emekli oldu. 
1985-1989 arasında özel sektörde geoteknik alanda ça-
lıştı ve B.A. liman siloları, Kralkızı barajı, Ankara, İzmir 

Hilton otelleri ve diğer çok sayıda tesisin gerçekleştirilmesinde rol aldı. Çok sa-
yıda yayını, geoteknik rapor ve proje çalışması bulunmaktadır ve ilgi alanı derin 
temeller, zemin iyileştirme yöntemleri, şehir içi derin kazılar ve destek sistemleri, 
heyelanlar ve stabilizasyon teknikleridir.

Gürkan Ersoy

1947 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1970 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1970-1971 
yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalış-
tı. 1971-2002 yılları arasında çeşitli özel firmalarda saha 
mühendisi, şantiye şefi, koordinatör, genel müdür olarak 
görev yaptı. 2002 yılından bu yana özel bir şirkette danış-
manlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Ertaklak

1947 yılında Uşakta doğdu. 1970 yılında İTÜ İnşaat Fa-
kültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ka-
rabük Demir Çelik Proje Konstrüksiyon Müdürlüğünde 
çalıştı. 1972 yılında askerliğini tamamladı. Askerlikten 
sonra Uşak’ta Belediye Fen İşlerinde çalıştı. Bir yıl sonra 
da Uşakta taahhüt işleri ve yapsat inşaat işleri yapmaya 
başladı ve hâlen yapmaya devam etmektedir. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Zafer Fafal

1947 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. Ege Özel Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Askerliğini 1971 
yılında Mardin’de yaptı. Özel sektörde 1974-1986 yılları 
arasında şantiye şefi olarak çalıştı. 1986’dan bu yana ha-
len sahibi olduğu firmada müteahhitlik yapmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.
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Ömür Fidan

1940 yılında Uşak’ta doğdu. 1970 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1964-1966 yıllarında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1971-1994 yıllarında TDÇİ Kara-
bük Müessese Müdürlüğünde proje, şantiye şefi yardımcı-
sı, başmühendis, müdür yardımcısı ve müdür olarak gö-
rev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şükrü Gökçe

1945 yılında Ankara-Mamak’ta doğdu. 1970 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Askerlik hizmetini Ankara’da ta-
mamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Görücü

1949 yılında Adıyaman’da doğdu. 1970 yılında ODTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1970-1975 yıllarında Dev-
let Su İşleri Barajlar Dairesinde mühendis olarak çalıştı. 
1975-2017 yıllarında çeşitli özel firmalarda müteahhit, 
kısım şefi, şantiye şef yardımcısı ve müdür yardımcısı ola-
rak çalıştı. Zemin, betonarme, inşaat işleri, site inşaatı, 
baraj ve ince kemer barajı işlerini yaptı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

İhsan Tahsin Gümüş

1946 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Askerliğini 1972’de 
Eğridir’de yaptı. 1971-1973’te TMO Genel Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 1973-1980 ara-
sı şantiye şefliği, 1980-2015 arası müteahhitlik yaptı. Evli 
ve bir çocuk babasıdır.
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Şükrü Gümüşçıbuk

1946 yılında Amasya-Merzifon’da doğdu. 1970 yılında 
Işık Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1974-1976 yılları arasında İskenderun 
Demir Çelik kuruluşlarında müteahhit olarak her türlü 
inşaat işleri yaptı. Özel bir firma bünyesinde şantiye şef-
liği yaptı. 1976-2000 yıllarında müteahhit olarak sanayi 
sitesi, bina yap sat işleri yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ayhan Güneş

1949 yılında Antalya-Manavgat’ta doğdu. İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1971 yı-
lında yüksek lisansını tamamladı. Askerliğini Ankara’da 
1974 yılında yaptı. DSİ 13. Bölge Müdürlüğünde 1971’de 
proje mühendisi, özel sektörde, 1974-1978’de şantiye şefi, 
DSİ 13. Bölge Müdürlüğünde 1978-1980’de başmühendis, 
1980-1983’te şantiye şefi, özel sektörde 1984-1997 yılla-
rında şantiye şefi, 1997-1998’de uygulama sorumlusu, 

1998-1999’da proje müdürü, 1999-2003’te kontrol amiri, 2003-2006’da inşaat 
hizmet danışmanı, 2006-2009’da yapı denetçisi, 2014-2017’de uygulama sorum-
lusu olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Gürsoy

1950 yılında Burdur’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1971-1972 yıllarında 
askerlik hizmetini tamamladıktan sonra öğrencilik yıl-
larında çalışmaya başladığı özel bir şirkette Mecidiyeköy 
Viyadükleri İnşaatında kontrol mühendisi olarak görev 
aldı. 1974 yılından itibaren Antalya ve İstanbul’da çeşitli 
projelerde proje tasarım mühendisliği, teknik uygulama 
sorumluluğu, proje yöneticiliği, müteahhitlik ve denetçi-

lik yaptı. Ortağı olduğu şirket sıfatıyla Yapı Denetim Kuruluşları Derneğinin İs-
tanbul Şubesini kurdu ve 2004 yılına kadar şube başkanlığını yürüttü. Bu dönem-
de yapı denetim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla görevler üstlendi. 
Emeklidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Ahmet Tunçer Hancıoğlu

1946 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 yılında mezun 
oldu. 1972-1974’te askerlik hizmetini yaptı. 1970-1972’de 
şantiye şefi ve yardımcısı, 1974-1976’da şantiye şefi, 
1976-1978’de inşaat mühendisi, 1978-1983’de şantiye 
şefi, 1983-1985’de yurt içi ve yurt dışı projelere teklif ha-
zırlama, 1985-1988’de yurt dışında proje müdürü, 1988-
1992’de proje koordinatörü, 1992-1994’te inşaat kontrol 
amiri, 1994-1998’de atıksu arıtma tesisi müdürü, 1998-

2006’da proje ve teklif koordinatörü, 2006-2008’de kontrol amiri, 2008-2018’de 
inşaat müdürü olarak görev yaptı. 2018’den bu yana inşaat danışmanlığı yap-
maktadır. 

Mehmet İla

1947 yılında Osmaniye’de doğdu. 1970 yılında Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1970-1971 yıllarında Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde 
proje ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1973-1980 
yıllarında İSDEMİR İskenderun Demir Çelik Fabrikaları 
inşaatlarında şantiye, kesin hesap ve hakediş mühendi-
si olarak çalıştı. 1980-1982 ve 1982-1990 yıllarında yurt 
dışında şantiye şefliği yaptı. 1990-2001 yıllarında Bursa 

ve Ankara’daki özel şirketlerde proje koordinatörü, 2001-2018 yıllarında özel bir 
yapı denetim firmasında şirket ortağı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı ola-
rak görev yaptı. 2018 yılından bu yana serbest inşaat mühendisliği yapmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Adnan İnal

1944 yılında Burdur-Bucak’ta doğdu. 1970 yılında İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bayındır-
lık Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak göreve baş-
ladı. 1975 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1972-
1994 yılları arasında serbest müteahhitlik ve taahhüt 
işleri yaptı. 2014 yılına kadar bilirkişi, gayrimenkul de-
ğerlendirme uzmanı ve iş güvenliği uzmanı olarak hizmet 
verdi. Halen emekli olarak bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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İsmail İsmail

1941 yılında Çankırı-Kurşunlu’da doğdu. İTÜ İnşaat Fa-
kültesinden 1970 yılında mezun oldu. İstanbul Belediyesi 
Mecralar Müdürlüğünde Proje Mühendisi olarak göreve 
başladı. 1975-1977 yıllarında altyapı saha mühendisliği, 
1977-1983 yılları arasında yurt dışında altyapı başmü-
hendisliği, 1985-2002 yıllarında şirket ortaklığı yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yavuz Karabulut

1946 yılında doğdu. 1970 yılında Karadeniz Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1970-1971 yıllarında Van Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlü-
ğünde kontrol mühendisliği görevinde bulundu. Askerlik 
görevinden sonra 2 yıl çeşitli inşaatlarda şantiye şefliği 
yaptı.  1976 yılında müteahhitliğe başlayarak çeşitli okul, 
kamu kurumu ek bina inşaatları ve fakülte gibi inşaat iş-
lerini tamamladı. Daha sonra resmi taahhüt işleri ile 2 
adet özel bina inşaatını tamamladı. 1997 yılı itibariyle iş 

yaşamını sonlandırdı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Zeki Karakimseli

1948 yılında Kayseri’de doğdu. 1970 yılında Robert Kole-
ji İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik 
hizmetini tamamladı. 1971-1988 yılları arasında özel bir 
firmada dış işler müdürü olarak görev yaptı. 1988-2008 
yılları arasında ortağı olduğu iki özel firmada ticaret mü-
dürü ve genel müdür olarak görev yaptı. 2008-2020 yılları 
arasında ortağı olduğu firmada yönetim kurulu başkan 
yardımcılığı yaptı. Evlidir.

İsmet Kartal

1947 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1970 yılında İTÜ İn-
şaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü Planlama Gru-
bunda meslek hayatına başladı. 1974 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1974-1976 yıllarında özel bir şirketin 
şantiye şefi olarak Malatya Erhaç Havaalanı ve uçak sı-
ğınakları inşaatını yaptırdı. 1976 yılında kendi şirketini 
kurarak serbest ticaret yapmaya başladı. Bir arkadaşı ile 
oluşturduğu ortaklık bünyesinde 20 yıla yakın bir süre ül-

kenin çeşitli bölgelerinde muhtelif alt ve üst yapı niteliğinde devlet taahhüt çalış-
maları yaptı. 2004 yılında şirkette aktif olarak çalışmaya ara verdi. 2004 yılından 
sonra bir enerji kuruluşunda yönetici olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mehmet Kaya

1946 yılında Tokat’ta doğdu. İstanbul Devlet Mühendis-
lik ve Mimarlık Akademisi Işık İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden 1970 yılında mezun oldu. Askerliğini 1974 yılın-
da yaptı. 1971 yılında YSE 12. Bölge Genel Müdürlüğünde 
mühendis olarak göreve başladı. 1975-2010 yıllarında 
müteahhitlik yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Saygı Kaya

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra askerlik 
hizmetini tamamladı. 1977 yılına kadar serbest mühendis 
olarak çalıştı. 1977 yılında kamuya geçerek Tekel Genel 
Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürlüğü ile Beşiktaş Belediye 
Başkanlığı İmar Müdürlüğünde hizmet verdi. 2002 yılın-
da emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mete Kızıltuğ

1945 yılında Adana-Seyhan’da doğdu. 1970 yılında Ka-
dıköy Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1970-1972 ve 1974-1979 yıllarında 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yapım başmühendisi, 
bina inşaatı, proje yapımı, kontrol başmühendisi olarak 
çalıştı. 1979-1983 yıllarında Ankara Belediye Başkanlığı 
Gecekondu ve Emlak Müdürlüğünde inşaat amiri olarak 
yol ve altyapı inşaatları, 1983-2005 yıllarında çeşitli fir-

malarda şantiye şefliği yol ve altyapı inşaatları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaniye Tuğba Kiper

1947 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1972 yılında aynı üniversitede Zemin Mekaniği 
dalında MS derecesi aldı.  1970 yılında Proje Mühendisi 
olarak işe başladığı Karayolları Genel Müdürlüğünde ke-
sintisiz 42 yıl çalışarak 2012 yılında emekli oldu. Meslek 
hayatı boyunca karayolu projesi uzmanı ve yöneticilik gö-
revinin yanında kurumun hizmet içi eğitimleri (Mühendis 
eğitimleri) ve üniversitelerde karayolu projesi konusunda 

yarı zamanlı öğretim üyesi görevleri de üstlendi. Halen Yollar Türk Milli Komitesi 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Ulaştırma Kurulu üyesi ola-
rak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.
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Necdet Koçer

1945 yılında Bursa-Osmangazi’de doğdu. 1970 yılında 
Işık Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1971 yılında Yol Su Elektrik’te kontrol 
mühendisliği yaptı. Betonarme alanında serbest olarak 
çalıştı. 1973 yılında müteahhitlik yaptı. 2005 yılında mü-
teahhitlik yaptı. Halen mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Ahmet Korkmaz

1942 yılında Çanakkale-Yenice’de doğdu. 1970 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında 
Diyarbakır’da askerlik hizmetini tamamladı. Tüm meslek 
hayatı boyunca serbest mühendis olarak statik ve beto-
narme projeleri tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Köktener

1947 yılında Samsun-İlkadım’da doğdu. 1970 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1970-1971 yıllarında 
DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde proje ve kontrol mühendisliği 
yaptı. 1973 yılında proje ve taahhüt işleri yapmak için 
büro açtı, 2009 yılı sonuna kadar bina projeleri özel ve 
resmi taahhüt işleri yaptı. 1981-2005 yılları arasında se-
ramik ve sıhhi tesisat ağırlıklı inşaat malzemeleri satış 
mağazası açtı. 1992 yılında eşi ile birlikte proje, taahhüt 

ve dekorasyon işleri yapmak üzere bir şirket kurdu, 2014 yılı sonuna kadar çalıştı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hüdaver Kömürcü

1948 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1970 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun olduktan sonra SSK Kooperatif İnşaatları Adana 
Bölgesinde kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde 
çeşitli firmaların yurt içi ve yurt dışı projelerinde görev 
aldı. Fabrika, bina, su deposu, otoyol projelerinde şantiye 
şefi, grup şefi ve denetçi mühendis olarak çalıştı. Halen 
İstanbul’da yapı güçlendirme alanında koordinatör ola-
rak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Oktay

1946 yılında Giresun’da doğdu. 1970 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesinden mezun oldu. 1970-1972 yıllarında Karayol-
ları teşkilatında şantiye şefi ve kontrol şefi olarak çalıştı. 
1972-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Ka-
rayolları inşaatları yapan özel sektör kuruluşunda şan-
tiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştıktan sonra 1980 
yılında kendi firmasını kurdu. 1998 yılına kadar muhte-
lif taahhüt işleri yaptı. 1998-2000 yılları arasında, özel 
sektörde Yenice Barajı ve HES tesisleri inşaatında proje 

müdürü olarak çalıştı. 2001-2010 yılları arasında bir müşavirlik firmasında Bur-
sa Çevre Otoyolu inşaatı, bilahare de Çorum-Samsun Devlet Karayolu inşaatı 
kontrollük teşkilatlarında proje müdürü olarak çalıştı. 2014-2016 yılları arasın-
da altyapı inşaatları konusunda taahhüt işleri yapan bir firmada koordinatör 
olarak görev yaptı. 2016 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Şevki Omağ

1949 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Işık Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1975 yılında DGS Akademisinden yüksek 
mimar olarak eğitimini tamamladı. 1970-1971 yıllarında 
Işık Mühendislik Mimarlık Akademisi statik betonarme 
asistanlığı yaptı. 1971-1989 yıllarında şantiye şefi yar-
dımcılığı, şantiye şefliği, şantiyeler koordinatörlüğü ve 
inşaat koordinatörlüğü yaptı. 1989-2011 yılları arasında 
çeşitli özel firmalar bünyesinde proje koordinasyonu, pro-

je tatbikatı, müşavirlik hizmetleri, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi 
İnşaatında proje müdürü, teklif hazırlama departmanında sözleşmeli, kampüs, 
lise, ilköğretim okulu binaları inşaatında proje müdürü olarak görev yaptı. 2010-
2011 yıllarında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yapı projesi ve yapı 
bilgisi uygulamada öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2012-2020 yılları arasında 
Okan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde konut, ilkokul, yurt, apartman 
bloku, spor salonu, sergi, toplu konut, yapı projelerinde yer aldı. 2018-2020 yıl-
larında Gedik Üniversitesinde yapı projesi öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011-
2017 yıllarında özel bir firma bünyesinde proje koordinasyonu, proje tatbikatı ve 
müşavirlik hizmetleri yaptı. Evli bir çocuk babasıdır.

Ünal Onbaşlı

1946 yılında Kayseri-Melikgazi’de doğdu. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 
yılında mezun oldu. Askerliğini İstanbul’da 1972 yılında 
yaptı. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü-Kayseri’de 
1970-1971’de inşaat yüksek mühendisi, özel sektörde 
1973-1976’da inşaat yüksek mühendisi, 1976’da proje 
dizayn mühendisi, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü-İstanbul’da 
1977-1989’da proje, şantiye, kesin hesap, DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü-Ankara’da 1989-1994’te planlama-etüt-plan 
görevlerinde bulundu. İki çocuk babasıdır.
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Halit Över

1947 yılında Kocaeli-Değirmendere’de doğdu. 1970 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Özel bir firmanın Keban Barajı 
Şantiyesinde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına 
başladı. 1972-1974 döneminde askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1994 yılında emekli olana kadar özel bir pet-
rol firmasının yurt içi ve yurt dışı projelerinde görev aldı. 
1995 yılında kurucu ortağı olduğu firmada çalışmalarını 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Özateş

1946 yılında Kayseri-Melikgazi’de doğdu. 1970 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yapı İşleri 7. 
Bölge Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1972 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde 
çalışmaya başladı. 2010 yılına kadar çeşitli firmalarda 
proje mühendisi, kontrol mühendisi ve proje müdürü ola-
rak görev yaptı. Halen proje denetçisi olarak çalışmaları-
nı sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Nami Özaydın

1944 yılında Siirt’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 yılında mezun 
oldu. Askerliğini 1972 yılında İskenderun’da yaptı. İDÇ 
İskenderun Müessese Müdürlüğünde 1972-1978’de görev 
yaptı. 1978-1982’de yüksek fırın, 1982-1986’da 3 no.lu 
yüksek fırın, 1986-1998’de termik santral, 1990-1998’de 
otel, 1990-1992’de otoyolu, 1993-1994’te NATO karar-
gahı, 1995-1997’de körfez iskelesi, 1997-1998’de köprü, 
1999-2001’de metro inşaatlarında çalıştı. 

Muzaffer Özbalyalı

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1992 yılları 
arasında serbest inşaat mühendisi olarak İstanbul’un çe-
şitli ilçelerinde pek çok işyeri ve konut inşaatları tamam-
ladı. 1992-1998 yıllarında özel bir firmada görev yaptı. 
1999 yılından bu yana serbest inşaat mühendisi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hasan Özcan

1940 yılında Adana-Karataş’ta doğdu. 1970 yılında Işık 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1965 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye-
sinde teknik ressam olarak çalıştı. 1970-1972 yıllarında 
Doğu Bölgesi İnşaat Emlak Daire Başkanlığında, 1972-
1980 yıllarında Yol, Su Elektrik Müdürlüğünde mühendis 
olarak görev yaptı. 1980-1993 yıllarında müteahhitlik 
yaptı. 1993-1999 yıllarında Adana Seyhan Belediyesinde 

fen işleri müdürü olarak çalıştı. 1999-2004 yıllarında Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanlığında başkan danışmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Behcet Özcanlı

1948 yılında Siirt’te doğdu. 1970 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1971 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını ta-
mamladı. 1971-1980 ve 1995-2012 yılları arasında 26 yıl 
kamuda, 1980-1995 yılları arasında ise 15 yıl özel sektör-
de görev yaptı. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Mü-
dürlüğü Van 13. Bölge Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı 
Siirt Bayındırlık Müdürlüğü ve Tarım ve Köy İşleri Bakan-
lığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında mühendis ve 

şube müdürü olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Özdemir

1948 yılında Ankara-Beypazarı’nda doğdu. 1970 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970-1971 yılla-
rında İller Bankası Genel Müdürlüğünde mühendis olarak 
çalıştı. 1971-1972 yıllarında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1973 yılında İDMM Akademisinde uzman olarak gö-
rev yaptı. 1974-1984 yıllarında serbest olarak betonarme 
proje ve denetim mühendisliği yaptı. 1979-1981 yılların-
da Ankara Belediyesi ve Kent Koop. Genel Müdürlüğünde 

teknik danışman olarak görev yaptı. 1984-2000 yıllarında serbest olarak şirket 
ve inşaat üretim yönetimi işlerini yaptı. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünde betonarme konusunda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Gazi 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde (YTÖ) meslek 
dersleri verdi. Genel Konut Sorunu ve Üretim Politikası (1980), Konut İnşaatla-
rı Finansman Kaynakları (1980), SSK Konut Kooperatifleri Örgütlenmesinde SSK 
Kooperatif Yüklenici İlişkileri (1980), Toplu Konut Kanunu Hakkında Düşünceler 
ve Uygulamada Yararlanma Olanakları (1981), Konut İnşaatları Projeleri Uygu-
lama Planlaması (1982) gibi yazılı çalışmaları oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Muharrem Bülent Özel

1946 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 yılın-
da mezun oldu. Askerliğini 1976 yılında yaptı. Kendi pro-
je bürosunda 1970-1981’de proje planlama, yurt dışında 
1981-1986’da müdürlük, 1987-1991’de proje ve müteah-
hitlik, 1991-2016’da yönetim kurulu başkanlığı görevle-
rinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Atilla Özer

1947 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1970 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1972 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 2018 yılına kadar yurt içi ve 
yurt dışı projelerde kurucu ortak, genel müdür, koordi-
natör, çelik işleri müdürü, proje müdürü ve genel müdür 
yardımcısı olarak görev aldı. Göksu Nehrine 6 metre su 
altında yapılan keson yapısı, 18.000 tonun üstünde çelik 
mekanik ve boru montajı, BTC projesi, Sudan Nil Neh-
ri üstünde 880 metre açıklığında askılı kablo sistemi ile 

asma köprü projesi, Libya da 2x165 MW doğalgaz termik santralı inşaatı, Kaza-
kistan Arcellor Mittal çelik fabrikası desülfürizasyon tesisi projesi, Çan2 termik 
santralı inşaatı önemli projeleri arasındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şevki Gültekin Özkan

1947 yılında Rize-Fındıklı’da doğdu. 1970 yılında İTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1973’te 
askerlik hizmetini tamamladı. 1970 yılında YSE 5. Bölge 
Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptı. 1970-1980 
yıllarında çeşitli özel firmalarda mühendis, şantiye şefi, 
taşeron olarak görev yaptı. 1980-1981 yıllarında iki özel 
firmanın ortağı oldu ve şantiye şefliği görevini yürüttü. 
1981-2019 yılları arasında çeşitli özel firmalarda taşeron, 
mühendis, şantiye şefi, teknik müdür ve danışman mü-

hendis olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İsmail Özsaran

1941 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Ege Üniversi-
tesinden mezun olduktan sonra askerlik hizmeti tamam-
ladı. 1978 yılına kadar Köy İşleri Bakanlığı İzmir YSE İl 
Müdürlüğünde içme suları şefi, müdür yardımcısı ve il 
müdürü olarak çalıştı. 1978-1982 ve 1995-1997 yılları 
arasında İzmir’de serbest projecilik yaptı. Bu dönem dı-
şında 2014 yılına kadar özel firmaların yurt içi ve yurt 
dışı projelerinde şantiye şefi, teknik müdür ve proje mü-
dürü olarak hizmet verdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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M. Ünal Özsöyler

1946 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında İTÜ İnşa-
at Fakültesinden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından 8 ay Gaziantep Bayındırlık 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi ve müdür muavini ola-
rak görev yaptı. İstanbul Batı Bölge İnşaat Emlak Komu-
tanlığında kontrol mühendisi olarak çalıştı. Gaziantep’te 
kendi şirketinde satılık daireler, iş merkezleri ve özel inşa-
atlar yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gürkan Palabıyık

1948 yılında Erzincan’da doğdu. 1970 yılında İTÜ İnşa-
at Fakültesinden mezun oldu. 1975 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1970-1974 yılları arasında YSE Genel 
Müdürlüğünde il müdürü olarak görev yaptı. 1975-1976 
yıllarında DSİ’de servis şefi, 1977-1978 yıllarında YSE’de 
daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1978-1996 
yılları arasında özel bir müteahhitlik firmasında şantiye 
şefi müdürü olarak çalıştı. 1997-2002 yıllarında özel bir 
firmada şantiye şefi müdürü olarak çalıştı. 2003-2020 yıl-

ları arasında özel işler yaptı ve emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Pınar

1947 yılında Konya-Hüyük’te doğdu. 1970 yılında Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1972 yılına kadar 
Seydişehir Etibank Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlı-
ğında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1973-1974 döne-
minde askerlik hizmetini tamamladı. 1975-2002 yılları 
arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları TAŞ’de, ağır sa-
nayi altyapı ve üstyapı inşaatları, liman ve baraj inşaatı, 
çelik konstrüksiyon ve montaj işleri ile hakkediş ve mu-

kavele tatbikat işlerinde şantiye mühendisi, kontrol mühendisi ve montaj baş-
mühendisi olarak görev yaptı. Halen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğünde kontrol amiri olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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İsmail Salıcı

1946 yılında Uşak’ta doğdu. 1970 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Meslek hayatına Karabük Demir Çelik İşletmelerin-
de sanayi tesislerinin nasıl olduğu, projelendirildiği ve 
ağır çalışma koşullarındaki yapılarda oluşan sorunların 
nasıl giderildiği alanlarında deneyim kazanarak başladı. 
1974’den beri çeşitli tarihlerde kurucusu olduğu yedi şir-
kette yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim ku-
rulu başkanlığı yaptı. Mühendislik ve müşavirlik firması 

olarak enerji sektöründe pek çok termik santralin komple veya belirli bölümlerini 
yerli mühendislik, müşavirlik hizmetleriyle yaptı. Yapı mühendisliği dışında, di-
ğer mühendislik disiplinlerine girerek deneyim kazandı. Yurt içinde ve dışında 
çeşitli bakanlıklara, TOKİ‘ye, belediyelere ve özel sektöre enerji, çimento, demir 
çelik, gıda, savunma, kimya, madencilik sektörlerinde pek çok proje, müşavirlik 
ve kontrollük işlerini tamamladı. Türkiye’de ilk defa Ambarlı B Doğal Gaz Yakıt-
lı Termik Santralını mühendislik, yapım ve devreye alma dahil komple anahtar 
teslimini yaptı. Yazılım şirketiyle geliştirilen, inşaat mühendisliğinin hem hesap, 
hem de çizim yapabilen komple bir yazılım programı kendi bünyesinde, yurt içi ve 
yurt dışında fiilen kullanılmaktadır. Tüm bu süreçlerde asıl mesleği olan inşaat 
mühendisliğinin projelendirme, uygulama ve kontrollük alanlarında fiilen çalış-
tı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Burhan Seçmen

1945 yılında Hatay-Kırıkhan’da doğdu. Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1970 
yılında mezun oldu. Askerliğini 1975 yılında Bornova’da 
yaptı. 1970-1971’de şantiye şefi yardımcısı, 1972-1973’te 
proje şefi, 1973-1974’te şantiye şefi, 1974-1975’te inşaat 
müdürü, 1976-1984’te şantiye şefi, 1984-1985’te şantiye 
müdürü, 1985-1996’da şantiye müdürü, müteahhit vekili, 
1996-2005’de proje müdürü ve müteahhit vekili, 2005-
2008’de inşaat mühendisi, 2008-2010’da genel müdür ve 
yönetim kurulu başkan yardımcısı, 2010-2011’de proje 

müdürü, 2012-2016’da inşaat mühendisi, 2016-2019’da Hatay Büyükşehir Bele-
diyesi İmar AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.
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Ömer Ertuğrul Soyocak

1949 yılında Çorum’da doğdu. 1970 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. DSİ Genel 
Müdürlüğünün Proje İnşaat Dairesinde göreve başla-
dı. 1971 yılında Ankara Yükseliş Mühendislik Mimarlık 
Yüksek Okulu akşam bölümünde öğretim görevlisi olarak 
görev yaptı. Askerlik hizmetini 1973 yılında tamamladı. 
Daha sonra Çorum DSİ Şube Müdürlüğünde göreve baş-
ladı. 1976 yılında kuruluş aşamasında olan Çorum Yük-

sek Meslek Okulunda kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1979 yılında 
DSİ Bolu Şube Müdürlüğüne şube müdürü olarak atandı.  Bu görevinden 1981 
yılında ayrılarak hissedarı olduğu firmada 1992 yılına kadar taahhüt işleri yaptı. 
1992-2005 yıllarında DSİ Adapazarı ve Çorum şube müdürlüklerinde şube müdü-
rü olarak görev yaptı. 2005 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ünal Şahinoğlu

1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında İTÜ İnşa-
at Fakültesinden mezun oldu. 1971 yılında özel bir fir-
ma taahhüdünde Dalaman Köprüsü İnşaatında şantiye 
şefi olarak mesleğe başladı. 1972-1973 yıllarında askerlik 
hizmetini tamamladı. Daha sonra çeşitli inşaat şirketleri-
nin, yurt içi ve yurt dışı (Irak, Rusya, Belarus, Kazakistan) 
projelerinde; şantiye şefi, proje müdürü ve proje koordi-
natörü pozisyonlarında çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Emin Şengil

1948 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1970 yılında ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973 yılın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1970 yılında Hava Mey-
danları ve Akaryakıt Tesisler Reisliği betonarme yapılar 
alanında mühendis olarak görev yaptı. 1975 yılından bu 
yana özel bir inşaat firmasında genel müdür olarak mes-
leğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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İsmail Şut

1945 yılında İzmir’de doğdu. 1970 yılında Ege Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yı-
lında Yıldız Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 1972-1976 yılları arasında Ege Üniversitesin-
de asistan ve öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1976-
1981 yılları arası Ege Üniversitesi Yapı ve Fen İşleri Daire 
Başkanlığında kontrol amiri görevinde bulundu. 1981 yı-
lından itibaren serbest mühendis olarak çalışmaya baş-
ladı. 1990-2000 yıllarında özel bir müşavirlik firmasın-

da proje mühendisi olarak çalıştı. 2000-2003 yılları arasında İzmir Kemalpaşa 
organize sanayi gölgesinde bölge müdürü olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları 
arası özel bir mühendislik müşavirlik firmasında proje kontrol mühendisi olarak 
görev yaptı, daha sonra müşavirlik işinde proje şefi olarak görev yaptı. Halen 
danışmanlık yapmaktadır.

Mehmet Tekparmak

1947 yılında Konya’da doğdu. 1970 yılında İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Ankara 
Ulus İller Bankasında Su ve Kanalizasyon Dairesi Kana-
lizasyon Proje Etüt ve Tatbikat Müdürlüğünde çalıştı. 
Erba-Ayvalık-Ilgın kollektörü-Seydişehir gibi kanalizas-
yon projelerinde görev aldı. 1973-1974 yıllarında asker-
lik hizmetini tamamladı. 1974 yılında Bayındırlık Konya 
İl Müdürlüğünde yapım büro şefliği, keşif kesin hesap, 

kontrol mühendisliğine atanarak mühendislik hizmetlerinde bulundu. Bilirkişilik 
görevlerinde bulundu. 1977 yılında özel bir şirkette konut inşaatlarında şantiye 
şefi olarak çalıştı. 1978 yılında özel bir firma bünyesinde inşaatların yapımında 
fenni mesul proje şantiye şefliği görevinde bulundu. 1981 yılında yap-sat müte-
ahhitliğine başladı. 1982-1984 yıllarında çeşitli özel inşaatların fenni mesuli-
yetlerinin proje müelliflikleri mühendislik hizmetleri ve müteahhitliği görevinde 
bulundu. 1984 yılında kendi şirketini kurarak serbest çalışmaya, müteahhitliğine 
fenni mesuliyet ve proje müellifliğine devam etti. Halen serbest olarak çalışmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ünal Topcu

1942 yılında Erzurum’da doğdu. İstanbul Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Askerliğini 
Ankara’da yaptı. 1969 yılında Karayolları Genel Müdür-
lüğü 12. Bölgede bölge müdürü olarak göreve başladı. 
2000 yılında bu görevden emekli oldu. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Meslekte 50 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1970-2020)



98

Mehmet Toraganlı

1948 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1970 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1970-1971 yıllarında özel bir firma bünyesinde müşa-
vir proje mühendisi olarak çalıştı. 1971-1974 yıllarında 
serbest mühendislik yaptı. 1974-1975 yıllarında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1975-2003 yıllarında çeşitli özel 
firmalarda teknik müdür, proje ve planlama müdürü, 
muhtelif projelerde yönetim kurulu üyesi, grup müdürü 
olarak çalıştı. 2003-2010 yıllarında ortağı olduğu şirke-

tinde görevini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Şükrü Turan

1947 yılında Isparta-Sütçüler’de doğdu. 1970 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. İller Bankası Konya 12. Bölge Mü-
dürlüğünde meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra 1982 yılına kadar DSİ Genel Mü-
dürlüğü ve Ereğli Demir ve Çelik İşletmesinde proje mü-
hendisi olarak görev aldı. 1982-2020 yılları arasında özel 
sektörde çeşitli firmaların yurt içi ve yurt dışı projelerin-
de proje mühendisi, proje koordinatörü ve proje müdürü 

olarak hizmet verdi. Bu dönemde içme suyu, sulama mühendisliği, kentsel altyapı 
projeleri ile enerji projelerinde görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gökhan Türköz

1947 yılında Denizli’de doğdu. 1970 yılında İzmir Buca 
EÖMMYO İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.  
1972-1973 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1970-
1975 yıllarında DLH İzmir Limanlar Bölge Müdürlüğün-
de kontrol mühendisliği ve taşeron mühendisliği yaptı. 
1975-1978 yıllarında Denizli YSE’de kontrol mühendisliği 
yaptı. 1979-1991 yıllarında Denizli Belediyesi İmar ve Fen 
İşleri Müdürlüğünde bölüm müdürü olarak görev yaptı. 
1991-1995 yıllarında müteahhit olarak konut inşaatları 

yaptı. 1995 yılından bu yana ticari faaliyetler yürütmektedir. Evlidir.

Sefa Yalçın

1949 yılında Çorum’da doğdu. 1970 yılında Ankara Zafer 
Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1971 yılında ADMM Akademisinde asistan 
olarak görev yaptı. 1973-2005 yıllarında serbest mühen-
dislik taahhüt işlerinde yönetici olarak görev yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.
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Mustafa Yapıcı

1942 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1970 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun olduktan sonra kendi büro-
sunu açarak proje ve statik işleri yapmaya başladı. 1971 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. 2002 yılına kadar 
sahibi olduğu firmalarda özel ve devlet ihale işleri yaptı. 
Bu dönemde pek çok fabrika, okul, depo, otel ve akaryakıt 
istasyonu inşaatlarını tamamladı. Evli ve beş çocuk ba-
basıdır.

Hüseyin Yavuz

1945 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. 1970 yılında İTÜ İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1970-1971 yıllarında Ka-
rayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi ola-
rak görev yaptı. 1972 yılından itibaren çeşitli bölgelerde 
mühendis ve müteahhit olarak mesleğini sürdürdü. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 

Metin Yavuzdoğan

1942 yılında Edirne’de doğdu. 1970 yılında Işık Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1972 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. Almanya’da Essen Başkonsolosluğunda 1984 yılına 
kadar tadilat ve onarım işlerinden sorumlu teknik perso-
nel olarak çalıştı. 1985-1988 yılları arasında Sağlık Oca-
ğı Lojman inşaatı, Yalova Termal Postanesi inşaatı, SSK 
Göztepe Hastanesi büyük onarım işleri gibi taahhüt işleri 
yaptı. 1988-1990 yılları arasında bir kooperatif inşaatın-

da şantiye şefliği yaptı. 1990 yılından sonra villa inşaatlarına başladı ve tamam-
ladı. 2003 yılında yapı denetimde önce yardımcı kontrol mühendisi, 2005-2007 
yılına kadar denetçi inşaat mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra farklı bir yapı 
denetim firmasına geçti ve 13 yıldır çalışmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Paker Yenimazman

1946 yılında İstanbul-Nişantaşı’nda doğdu. 1970 yılın-
da İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1971-1973 döneminde askerlik hizmetini 
tamamladı. 1989 yılına kadar çeşitli firmalarda kontrol 
mühendisi, şantiye şefi ve şantiye müdürü olarak görev 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hüseyin Yücel

1945 yılında Denizli-Çameli’nde doğdu. 1970 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1969-1972 yıllarında Karayolları 
10. Bölge Müdürlüğünde şantiye şefi yardımcısı olarak 
çalıştı. 1972-1974 yıllarında askerlik hizmetini kontrol 
mühendisi olarak tamamladı. 1974-2014 yıllarında ser-
best mühendislik bürosunda proje ve inşaat işleri yaptı. 
2015 yılından bu yana özel bir yapı denetim firmasında 
proje ve uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürmek-

tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kudret Yücesan

1946 yılında Kırşehir-Mucur’da doğdu. 1970 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1971 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Kırşehir ve Mucur’da çeşitli bina, yer altı çarşısı, yapı ko-
operatifi, fabrika, köprü, camii, okul, sağlık ocağı, akar-
yakıt istasyonu ve sosyal tesislerin inşaatlarını yaptı. 
Kırşehir’de bulunan bir kiremit fabrikası inşaatında pro-
je kontrollüğünü yaptı ayrıca yönetim kurulu başkanlığı 

görevinde bulundu. Birçok yapı kooperatifi kurarak proje ve inşaatlarını tamam-
ladı. 2002 yılından beri proje ve uygulama denetçisi olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ünsal Akıncı

1936 yılında Düzce’de doğdu. 1960 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1961-1963 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1960-
1967 yıllarında Sümerbank Genel Müdürlüğü bünyesinde 
fabrika inşaatı ile statik büroda çalıştı. 1967-2010 yılla-
rında özel bir firma bünyesinde Çaycuma Kâğıt Fabrikası 
inşaatında bölüm müdürü ve genel müdür olarak çalıştı. 
2010-2014 yıllarında muhtelif inşaat şirketlerinde yöne-
tim kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılından bu yana özel bir 

firmada yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Tuncer Aksoy

1937 yılında Malatya-Arapkir’de doğdu. 1960 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1961-1963 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1963-2008 yılları arasında çeşitli özel firmalar bünyesin-
de başmühendis, proje müdürü ve genel müdür olarak ça-
lıştı. 2006-2010 yılları arasında iş danışmanlıkları yaptı. 
İki çocuk babasıdır.

Ayhan Akyıldız

1938 yılında İzmir’de doğdu. 1960 yılında İTÜ İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan 
sonra bir yıl Almanya’da özel bir firmada saha mühendi-
si olarak çalıştı. 1961-1980 yılları arasında Emek İnşaat 
A.Ş.’nin çeşitli projelerinde proje müdürü olarak görev 
yaptı. Altı yıl özel sektörde çalıştıktan sonra hissedarı ol-
duğu firmada çalışmalarını sürdürdü. 1997 yılında emek-
li oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ziya Ateş

1935 yılında Rize-Çayeli’nde doğdu. 1960 yılında İstan-
bul Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1966-1968 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. DSİ İçmesuları Dairesinde 1 yıl süre ile etüt 
işleri yaptı. DSİ Çubuk 2. Barajında tatbikat işleri yaptı. 
Ardından 1 yıl süreyle özel bir firma bünyesinde inşaat 
işleri yaptı. İşçi Sigorta Kurumu bünyesinde inşaat işleri 
yaptı. Daha sonra lise inşaatı ile balıkçı barınağı inşaat-
larında şantiye şefi ve müteahhit şefi olarak görev yap-

tı. Kalamış, yat limanları, su içi rıhtımları, balıkçı barınağı, sahil ve liman ana 
mendirek işlerinde şantiye şefliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Alkut Aytun

1937 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. İTÜ İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında 
mezun oldu. Askerliğini 1961-1963 yıllarında yaptı. İmar 
ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü Ankara’da 
1963-1965’te araştırmacı,  araştırma şefi, Internatio-
nal  Institute of  Seismology  and  Earthquake Engine-
ering Tokyo’da 1965-1966’da UNESCO Fellow deprem 
mühendisliği, İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü Ankara’da 1966-1971’de araştırma Fen Ku-

rulu Başkanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma Enstitüsü Başkan-
lığı Ankara’da 1971-1972’de enstitü başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı Yapı Araş-
tırma Enstitüsü Ankara’da 1972-1989’da araştırma uzmanlığı, strüktür bölüm 
başkanlığı, enstitü müdürlüğü, TÜBİTAK Başkanlığı Ankara’da 1989-2001’de baş 
uzmanlık yaptı. Evlidir.

Mehmetcik Bayazıt

1937’de Osmaniye’de doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun oldu. 
1963’te ABD California Üniversitesi, Berkeley’de Hidrolik 
Mühendisliği dalında M.S., 1965’te İTÜ İnşaat Fakülte-
sinde doktor mühendis unvanlarını aldı. 1960 yılından 
emekli olduğu 2004 yılına kadar İTÜ İnşaat Fakültesi Hid-
rolik Anabilim Dalında asistan, doçent ve profesör olarak 
görev yaptı. 1986-2004 arasında Hidrolik Anabilim Dalı 
başkanı, 1985-1989’da İnşaat Mühendisliği Bölümü baş-

kanı, 1989-1993’te İTÜ Su ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi müdürü olarak görev yaptı. İngiltere’de Wallingford Research Station’da 
1966-1967 yıllarında araştırma mühendisi, Japonya’da Kyoto Üniversitesi’nde 
1972 yılında ve ABD George Washington Üniversitesi’nde 1983-1984 yıllarında 
misafir profesör olarak bulundu. 1969 yılında hidrolojik modelleme konusundaki 
çalışmaları için TÜBİTAK Teşvik Ödülünü, 1983’te stokastik hidrolik alanında-
ki çalışmaları için TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldı. Hidrolik, Hidroloji ve İstatistik 
alanlarında 15 kitabı, uluslararası bilimsel dergilerde 35 makalesi, uluslararası 
bilimsel kongrelerde 40 bildirisi, 30 uygulamalı araştırma raporu vardır. 10 dok-
tora tezi, 10 yüksek lisans tezi yürütmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır.  
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Erdal Baykara

1936 yılında Sivas’ta doğdu. 1960 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1962 yılında Erzurum’da askerlik hizmetini 
tamamladı. Tüm meslek hayatı boyunca barajlar ve hid-
roelektrik santralleri inşaatlarında sorumlu ve üst düzey 
pozisyonlarda görev yaptı. 2008 yılında çalışma hayatını 
sonlandırdı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Can Binzet

1936 yılında İstanbul’da doğdu. 1960 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi Betonarme kolundan mezun oldu. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 
Reisliği (HATIR) Ankara Bölge Müdürlüğünde göreve baş-
ladı. 1961 yılında merkeze tayin oldu. 1964 yılına kadar 
bu görevde bulundu. 1964 yılında devlet görevinden ay-
rılarak kendi firmasını kurdu. 1966-1967 yılları arasında 
askerlik görevini yaptı. 1964 yılından bugüne kadar aynı 
şirkette proje, danışmanlık, kontrollük hizmetleri verme-

ye şirket yöneticisi olarak devam etmektedir. 2002 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Necmettin Doğdu

1936 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında 
mezun oldu. Askerliğini 1962-1963 yıllarında yaptı. 1963-
1965 yıllarında DSİ 66. Şube’de başmühendis, 1965-1971 
yıllarında 6. Bölge Müdürlüğünde başmühendis, 1971-
1975 yıllarında müdür yardımcısı, 1975-1976 yılların-
da 10. Bölge Müdürlüğünde bölge müdürü olarak görev 
yaptı. 2003 yılına kadar özel sektörde çeşitli müteahhitlik 
firmalarında üst düzey yönetici olarak çalıştı.
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Naci Er

1938 yılında Erzurum’da doğdu. İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız) İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden 1960 yılında mezun oldu. Askerliğini 1962-
1964 yıllarında Erzincan’da yaptı. 1961 yılında Erzurum 
DSİ 8. Bölge Iğdır Şubede şantiye şefi olarak göreve baş-
ladı. 1964-1975 yıllarında Erzurum İller Bankası Böl-
ge Müdürlüğünde bölge müdür yardımcılığı, 1975-1988 
yıllarında Erzurum Organize Sanayide bölge müdürlüğü, 
1988-2008 yıllarında özel sektörde proje ve taahhüt işleri 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Atal Enerjin Eralp

1937’de Bayramiç’te doğdu. 1960 yılında İTÜ İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Askerliğini Ankara’da yaptı. Eğitimine Delft ve North 
Carolina Üniversitelerinde devam etti, 1973 yılında dok-
torasını tamamladı. Danışmanlık mühendisi olarak 8 yıl, 
profesör olarak 4 yıl ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Çevre Sağlığı Bakanlığında mühendis olarak 26 yıl görev 
yaptı. 2004 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Sunal Kamil Erdem

1936 yılında Kütahya’da doğdu. 1960 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden inşaat yüksek 
mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinden hemen 
sonra demiryolu inşaatında çalıştı. Askerliğini İzmir’de 
yaptı. Askerden sonra Devlet Su İşleri 34. Şube başmü-
hendisi olarak görev yaptı. Ankara’da ODTÜ kampüs in-
şaatında şantiye şefi olarak çalıştı. 60 yıllık meslek hayatı 
boyunca kendi adına arıtma tesisi, sinema, konut vb. gibi 
çeşitli yapım işleri de gerçekleştirdi. Üç çocuk babasıdır. 

İnci Fındıkoğlu

1936 yılında İstanbul-Beşiktaş’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında 
mezun oldu. TEKEL Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesinde 
1961-1963’te statiker, Bayındırlık Bakanlığı 1. Bölge Mü-
dürlüğünde 1963-1971’de statiker, TEKEL Genel Müdür-
lüğü İnşaat Şubesinde 1975-1978’de statiker, özel sektör-
de 1979-1989’da mühendis olarak görev yaptı. Evli ve iki 
çocuk annesidir.
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Özcan Genç

1936 yılında Karaman’da doğdu.  İTÜ İnşaat Fakülte-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1970 yılına kadar 
muhtelif inşaat kurum ve firmalarında yöneticilik yaptı. 
1969 yılında Karaman’da Belediye Başkanı seçildi. 1977 
yılı sonuna kadar iki dönem, 8 yıl Belediye Başkanlığı yap-
tı. Emekli olana kadar şantiyelerde çalışarak profesyonel 
hayatını icra etti.

Recep Doğan Gençoğlu

1937 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1960 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1961-1962 yıllarında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1963-1967 yıllarında şantiye şefi ve müteahhit olarak 
lojman, bina inşaatı ve konferans salon inşaatları yaptı. 
1967-1969 yıllarında DSİ 2. Bölge Müdürlüğünde plan-
lama mühendisliği yaptı. 1967-1977 yıllarında hastane, 
dinlenme tesisi ve otogar inşaatlarında serbest projeci ve 
şantiye şefi olarak görev yaptı. 1977-2002 yılları arasında 

Tekel Genel Müdürlüğünde bölge başmühendisi olarak çalıştı. 2002 yılında emek-
li oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Emin Sinan Hükümenoğlu

1937 yılında İstanbul’da doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun oldu. 
Askerliğini 1961-1963 yıllarında yaptı. 1965 yılında özel 
sektörde şantiye şefi olarak göreve başladı. Şantiyeler mü-
dürü, hissedar, yönetim kurulu üyesi, genel koordinatör, 
yurt dışı işler yöneticisi, müşavir olarak çalıştı. 1985’te 
kendi şirketinde proje koordinatörlüğü, 2005 yılında özel 
bir firmada genel koordinatörlük yaptı. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.
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Erden Karaboğa

1936 yılında Kars-Kağızman’da doğdu. 1960 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden inşaat 
yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1960-1961 arasın-
da DSİ Etüt ve Plan Dairesi Hidroloji Fen heyetinde ça-
lıştı. 1961-1963’te askerlik görevini yaptı. 1963-1966’da 
T.C. Emekli Sandığı inşaatında kontrol mühendisliği, 
1966-1967’de İller Bankası şirketinde istihkak bürosu şef-
liği yaptı. 1967’de KTÜ’ye asistan olarak başladı. 1969’da 
Hollanda ve ardından İngiltere’ye doktora çalışmaları 

için gitti. Londra’da Imperial College’de yaptığı çalışma sonunda 1974’te dok-
tor unvanını aldı. KTÜ’de 1980’de doçent oldu. 1988 yılında burada emekli oldu. 
1988-1992 yılları arası özel sektörde çalıştı. 1992’de KKTC Doğu Akdeniz Üniver-
sitesinde (EMU) tekrar akademik hayata döndü. 2008’de Marmara Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünde yarı zamanlı hoca olarak ders verdi.  2009-
2013 yıllarında KKTC’de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde (CIU)  yarı zamanlı 
hoca olarak görev aldı. Türkçe olarak Statik, İngilizce olarak Reinforced Concret 
1 ve Reinforced Concrete 2 kitaplarını yazdı. 

Ali Erdem Karamuk

1936 yılında Sivas’ta doğdu. ETH Zürich’den (Federal Tek-
nik Üniversite Zürih-İsviçre) 1960 yılında mezun oldu. 
Askerliğini Ankara’da 1967’de yaptı. Ingenieurbüro Walt 
Zürich’te 1961’de proje  mühendisliği, Harita  Genel  Mü-
dürlüğü-Lojistik Bölümünde 1967’de Fotogrametri Uçak-
ları Hangar  Projesi, Ing.büro  Basler  und  Hofmann 
Zürich’te 1971’de statik  hesap, Stahlton AG Zürich’te 
1973’te öngerme kabloları prefabrik eleman dayanım 
testleri, özel sektörde 1976 yılında serbest  danışman  mü-

hendis görevlerinde bulundu. Evli ve iki Çocuk babasıdır.

Utku Kutluk

1936 yılında Denizli-Çal’da doğdu. 1960 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1963-1965 yıllarında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1960-1963 yılları arasında Çivril DSİ’de kont-
rol mühendisi olarak çalıştı. 1965-1976 yılları arasında 
YSE 3. Bölge Müdürlüğünde YSE içme suları şefi ve YSE 3. 
Bölge Müdürü olarak çalıştı. 1976-1980 yılları arasında 
Denizli’de serbest olarak müteahhitlik işleri ile projecilik 
yaptı. 1980-1987 yılları arasında Tariş’te inşaat müdürü 

olarak çalıştı. 1987 yılında emekli oldu. 1990-1994 yılları arasında site inşaa-
tında kontrol mühendisliği yaptı. 1994-2006 yılları arasında çeşitli projelerde 
kontrol mühendisi olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Muhittin Kuzu

1935 yılında Mersin-Toroslar’da doğdu. İTÜ İnşaat Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun 
oldu. Askerliğini Kayseri’de 1964-1965’te yaptı. TCK 5. 
Bölge Müdürlüğünde 3,5 yıl muhtelif köprülerin kontrol 
mühendisliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava 
İkmal Merkezinde 1,5 yıl inşaat kontrol mühendisliği ve 
kontrol amirliği, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığın-
da 6 yıl sulama projeleri mühendisliği ve uzmanlığı, İn-
giltere  Southampton Üniversitesinde 1 yıl master çalış-

ması, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığında 3 yıl sulama projeleri fen heyeti 
müdürlüğü sulama ve drenaj projeleri hazırlanması, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığında 10 yıl daire başkan yardımcılığı, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Baş-
kanlığında 15 yıl daire başkanlığı, özel sektörde 2 yıl danışmanlık, 14 yıl genel 
danışmanlık ve proje koordinatörlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sacit Oktay Omay

1938 yılında Kars-Sarıkamış’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun 
oldu.  Askerliğini Ankara’da yaptı. 1960-1961’de DSİ Ela-
zığ Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1963’te SSK İstanbul Em-
lak ve İnşaat Müdürlüğünde göreve başladı. 1964’te özel 
sektörde şantiye şefliğine başladı. 1971 yılında bir ortak-
lık kurarak taahhüt işlerine başladı. 1974 yılında kendi 
şirketini kurdu. 1993 yılına kadar muhtelif taahhüt işleri 
yaptı. 1979 yılında özel bir firmanın kurucu ortağı oldu. 

1993 yılında aynı şirketin yönetim kurulu üyesi oldu. Halen aynı şirketin yöne-
tim kurulu üyesi olarak çalışmakta ve kendi firmasında taahhüt işlerine devam 
etmektedir.

Mehmet Erdal Onursal

1931 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. 1960 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Askerliğini 1961-1962 yıllarında Erzurum’da yaptı. 
1963-1967’de Milli Emlak’ta Bilirkişi, 1967-1972’de özel 
sektörde serbest mühendis olarak görev yaptı. 1973’ten 
bu yana özel bir firmada yönetim kurulu başkanlığı yap-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslekte 60 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1960-2020)



110

Gökşen Seçer

1938 yılında Bulgaristan-Rusçuk’ta doğdu. 1960 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1962-1963 yıllarında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1960-1961 yıllarında Hava Meydanları İnşaat 
Reisliği NATO Havaalanı inşaatında kontrol mühendisliği 
yaptı. 1963-1972 yıllarında DSİ 3. Bölge Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı. 
1972-1990 yılları arasında çeşitli özel firmalar bünyesin-
de prefabrik, karayolu inşaatı, fabrika inşaatı, tünel ve 

baraj inşaatı, içme suyu kanalizasyon inşaatı, otoyol ve altyapı gibi inşaat işle-
rinde şantiye şefi, müteahhit ortağı, şantiye müdürü, şirket CEO’su, şirket ortağı 
ve müdür olarak görev yaptı. 2007 yılında muhtelif taahhüt işleri yaptı. Emekli-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhlis Sezer

1936 yılında İzmir-Kınık’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fakülte-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun 
oldu. Askerliğini 1963-1965’te İzmir’de yaptı. Özel sektör-
de; 1959-1963 ve 1965-1966’da arazi mühendisi-şantiye 
şefi, Buca M.M.Y.O’da 1966-1978’de asistan-öğretim gö-
revlisi, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 1966-
1978’de öğretim görevlisi, İzmir Kara Kuvvetleri İstihkâm 
ve Eğitim Birliğinde 1966-1978’de öğretim görevlisi, 
1966-1993’te serbest müteahhit olarak görev yaptı. Üç 
çocuk babasıdır.

Ümran Sümerkan

1936 yılında İstanbul-Fatih’te doğdu. İTÜ İnşaat Fakülte-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun 
oldu. Askerliğini 1961-1963 yıllarında Mardin’de yaptı. 
Özel sektörde 1964’te saha mühendisi, 1966’da şanti-
ye şefi, 1980’de proje yöneticisi, 1997’de bölge müdürü, 
2002’de genel müdür, 2005’te yine genel müdür görevleri-
ne geldi. 2011’de emekli oldu. Üç çocuk babasıdır.
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Semay Taneri

1960 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 1960-1962 yılları arası DHMİ 
Statik ve Kesin Hesap Bürosunda çalıştı. 1962’den bu 
yana zemin mekaniği (geoteknik) alanında çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu çalışmaların önemli bölümü karayolla-
rı araştırma dairesinde gerçekleşti. Devlet otoyolu pro-
jeleri, geoteknik etütleri, şev stabilesi, heyelanlar, sanat 
yapıları, drenaj gibi konularda inceleme, araştırma ve 
değerlendirmeler yaptı. 1967-68 yıllarında Fransa ka-

rayolları teşkilatında geoteknik etüt mühendisi olarak çalıştı. 1974 sonrasında 
yol ve altyapı projesi üreten çeşitli mühendislik firmalarında geoteknik uzman 
mühendisi olarak görev yaptı. İzmit-Sakarya Otoyolu, Çamlıca-Gebze Otoyolu, 
Tarsus-Adana-Gaziantep (Tag)Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, Ankaray 
Hafif Metrosu, İstanbul Hafif Metrosu projelerinde görev yaptı. Yapı temelleri, 
iksa sistemleri ve derin temeller konularında da çeşitli çalışmalarda bulundu. Bir 
çocuk annesidir. 

Hüseyin Oktay Tığlı

1936 yılında Kastamonu-Namazgah’ta doğdu. İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında 
mezun oldu. Askerliğini 1961-1963’te Ankara’da yaptı. 
Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Ankara’da 1960’ta 
inşaat mühendisliği, özel sektörde 1963-1965’te şantiye 
şefliği, kendi proje bürosunda 1965-1990’da çelik-beto-
narme projeleri üretimi, özel bir firmada 2014’e kadar 
proje müdürlüğü yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 
2008’den bu yana proje denetlemede çalışmaktadır. Evli-
dir.

Mehmet Seyfi Toker

1937 yılında İstanbul’da doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun oldu. 
1960 yılında DSİ Bursa 1. Bölge Müdürlüğünde göreve 
başladı. Ekim 1961’de 56. Dönem yedek subay istihkam 
okuluna girerek, askerlik hizmetine başladı. Daha sonra 
meslek kurası çekerek, mühendis asteğmen sıfatıyla Bur-
dur 56. Top Er Eğitim Tugayında Kıta hizmeti görevini 
tamamladı. Bursa DSİ 1. Bölgede, sonra YSE 2. Bölge Mü-
dürlüğünde Bölge Müdür Vekili olarak çalıştı. 1967’den 

itibaren özellikle Doğu Anadolu’daki içme suyu etüt ve proje ihalelerine katılarak 
proje müteahhidi olarak çalıştı. Yeminli Büro kurarak çalışmalarına devam etti. 
Halen aile şirketlerinin yönetimi ile ilgilenmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Necmettin Turan

1937 yılında Edirne-İpsala’da doğdu. 1960 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1960-1967 yılları arasında DSİ 1. Bölge Müdürlü-
ğünde proje inşaat ve planlama grup amir yardımcısı 
olarak çalıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İnşaat Em-
lak Dairesinde askerlik görevini tamamladıktan sonra, 
DSİ Araştırma Laboratuvarı başmühendisliği görevinde 
bulundu. 1972 yılından sonra serbest mühendislik büro-
su sahibi olarak çalışmaya devam etti. 1990-1994 yılları 

arasında İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlendi.

A. Çetin Türkmenoğlu

1938 yılında İzmir-Ödemiş’te doğdu. 1960 yılında İTÜ İn-
şaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1961-1962 yıllarında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1960 yılında Makina Kimya Endüstrisi Kuruluşunda 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1963 yılında İzmir 
Alsancak Liman inşaatında kontrol mühendisliği, 1964-
1969 yıllarında devlet inşaatlarında müteahhitlik, 1969-
2005 yıllarında plan, proje ve müteahhitlik yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Yılmaz Ural

1937 yılında Kütahya-Simav’da doğdu. 1960 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1961-1962 yıllarında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1963-1966 yıllarında Sümerbank Genel Müdürlüğü 
bünyesinde görev yaptı. 1966-1968 yıllarında Sümerbank 
Yarımca fabrikasında kontrol amirliği yaptı. 1968-1970 
yıllarında şantiye şefliği yaptı. 1970-1974 yıllarında SEKA 
Dalaman entegre kağıt fabrikasında inşaat kontrol amir-
liği ve inşaat müdürlüğü görevinde bulundu. Bu süreç 

zarfında yurt dışında iki özel firma bünyesinde Sümerbank ve SEKA adına fab-
rika proje ve planlamalarında görev aldı. 1978 yılında Sümerbank’ta müdürlük 
ve teknik başmüfettişlik yaptı. 1983-1988 yıllarında Sümerbank İnşaat ve Emlak 
Daire Başkanlığı görevini yaptı ve 1988 yılında emekli oldu. Ayrıca Sanayi ve 
Ticaret Başkanlığı organize ve küçük sanayi sitelerinde koordinatörlük ve danış-
manlık yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mehmet Hüseyin Kayhan Uyaroğlu

1934 yılında İzmir’de doğdu. 1960 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1953-1955 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 
1960-1964 yıllarında özel bir firma bünyesinde şantiye 
şefliği yaptı. 1964-1968 yıllarında ortağı olduğu firma-
sında baraj inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. 1968-1973 
yıllarında taşeronluk yaptı. 1973-1977 yıllarında sahibi 
olduğu firmasında TCK köprü inşaatları yaptı. 1977-2018 
yıllarında özel bir firmada proje müdürü ve yönetim ku-

rulu üyesi olarak çalıştı. 2018 yılında emekli oldu.  Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Aykut Uysal

1938 yılında Aydın-Efeler’de doğdu. 1960 yılında İTÜ İn-
şaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1968-1970 yıllarında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1960-1964 yıllarında özel bir firmada şantiye şefliği 
yaptı. 1964-1967 yıllarında Kuşadası Belediyesinde, 1965-
1967 yıllarında Söke Belediyesi, 1966-1968 yıllarında Ay-
dın Belediyesi, 1970-1975 yıllarında Selçuk Belediyesinde 
imar işleri ile müteahhitlik işlerinde müdür olarak görev 
yaptı. 1970 yılından bu yana kendi müteahhitlik firma-

sında mesleğini sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır.

Ömer Cemal Üçüncüoğlu

1935 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında 
mezun oldu. Askerliğini İstihkam Okulunda yaptı. Meslek 
hayatına Bayrampaşa Belediyesinde başladı. Daha sonra 
İller Bankası 1. Bölge Müdürlüğüne geçti. Bölgedeki bir-
çok belediyenin içme suyu tesislerinin yapımında kontrol 
mühendisliği, başmühendislik, müdür yardımcılığı görev-
lerinde bulundu. İller Bankası 16. Bölge Müdürü olarak 
görev yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) 

geçti ve Kanal İnşaat Daire Başkanı olarak görevine devam etti. Kuzey Haliç, Bal-
talimanı, Kadıköy ve Üsküdar deniz deşarjı sistemleri ile Küçükçekmece ve Tuzla 
biyolojik arıtma tesislerinin ihale ve inşaatlarıyla ilgili hizmetleri bir süre yönetti 
ve kendi isteğiyle emekli oldu. Sanayi Bakanlığınca ihale edilen İkitelli Organize 
Küçük Sanayi Bölgesi’nin altyapı tesislerinin projelendirilmesi, ihalesi ve gerçek-
leştirilmesi çalışmalarını bir süre yönetti. Son olarak İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesince ihale edilen İstanbul Hafif Metro Sistemi Yenibosna Havaalanı Arası 
İnşaatının kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin proje müdürü olarak altyapı 
çalışmalarını yönetti. 
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Erdem Çetin Yalım

1937 yılında Kars’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden 1960 yılında mezun oldu. 
Askerliğini Isparta’da 1962-1964’te yaptı. DSİ’de 1960-
1962’de Etüt Plan Dairesinde hidroloji başmühendisi, 
özel sektörde 1962-1964’te statiker, Bayındırlık Bakanlığı 
Statik Büroda 1966-1968’de statiker, serbest olarak 1968-
1973’te müteahhit, özel sektörde 1973-1980’de proje mü-
dürü, 1980-2010’da koordinatör, 2010-2020’de şirket sa-
hibi olarak görev yaptı. Evlidir.
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