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Sunuş

Ömrünün 40 yılını mesleğin sorunlarına ayırarak uzun ve zorlu yollardan geçen 
değerli meslektaşlarımıza, “İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 Yıl” albümüyle te-
şekkür ediyor, bu çalışmayla, yaşam öykülerini sonsuza kadar Odamızın hafızası-
na kaydetmekten onur duyuyoruz.

Mesleğimizde ustalık sıfatını çoktan hak etmiş olan değerli meslektaşlarımıza ne 
kadar teşekkür etsek azdır. Onlara olan vefa borcumuzu ödemek oldukça güçtür. 
Bu mütevazı çalışmayla, meslektaşlarımızın çektikleri tarifsiz zahmetin, özel ha-
yatlarından fedakarlık ederek verdikleri değerli emeklerin tescil edilmesi ve gele-
cek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacaktır. Onların mesleğe tutkuyla bağlılık-
ları, mesleki itibarları, inşaat mühendisliği mesleğinin gelişimi açısından taşıdığı 
önem kayda değerdir. Meslektaşlarımızın büyük bir özveriyle tamamladıkları 
meslek hayatları bu çalışmayla görünür kılmaya çalıştık.

Bu çalışmada yer alan inşaat mühendislerinin her birinin ayrı ayrı yaşam öykü-
lerinin toplamı, genç kuşaklara meslek hayatlarında pusula olacak, onlara mes-
leğin verdiği hazzı hissettirecektir. Burada anlatılan yaşam öykülerinin her bir 
satırında, sevdiklerinden, ailelerinden fedakârlık yapmaktan çekinmeyerek, proje 
masalarında dirsek çürüterek, şantiyelerin tozunu soluyarak köprüler, yollar, bi-
nalar inşa eden emektar meslektaşlarımızı görmek mümkündür. 

Albüm incelendiğinde görülecektir ki meslektaşlarımızın, ülkenin doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine, hatta dünyanın dört bir yanında imzalarını taşı-
yan eserler bulunmaktadır. Bu projelere bakarak bu ülkenin nasıl imar edildiğini, 
nasıl sosyoekonomik süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerde kimlerin elini taşın 
altına soktuğunu görmek mümkündür. İnşaat mühendislerinin evlerimizde, yolla-
rımızda, okullarımızda emekleri, alın terleri vardır. İnşaat mühendislerinin elinin 
değmediği, emeğinin geçmediği bir eser yoktur. 

Bizler, “İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 Yıl” albümü hazırlamaktan, mesleğin-
de 40 yılı tamamlayan üyelerimize kalıcı bir albümle teşekkür etmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz.

Büyük bir ustalıkla geçirilen yılların daha da görünür kılınması, mesleki deneyi-
me özel önem atfedilmesi gerekmektedir. Bu hassasiyet, Odamızın üyelerine karşı 
sorumluluğunun bir parçasıdır.

Sizlere mesleğimiz adına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bu ülke, sizleri unutma-
yacaktır. 

Saygılarımızla.

İnşaat Mühendisleri Odası  
45. Dönem Yönetim Kurulu
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Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

Talat Ahmet Abdullah

1951 yılında, Irak-Erbil’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından Erbil’e dönerek mes-
leğine başladı. 1990 yılında İstanbul’da özel bir firmada 
genel müdür olarak görev yaptı. 2008 yılından bu yana 
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, inşaat mühendisi olarak ça-
lışmaya devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Sabahattin Acar

1953 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1982 yılları 
arasında Uludağ Üniversitesi kampüs inşaatları ve rek-
törlük daire başkanlığı kampüs inşaatlarında görev yaptı. 
1982-1986 yılları arasında DSİ Bursa 1. Bölge Müdürlüğü 
kontrollüğünde, içme suyu arıtma tesisleri inşaatlarında 
çalıştı. 1986-1990 yılları arasında mezbaha ve rendering 
tesisleri ile spor tesisleri inşaatlarında çalıştı. 1990-2013 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda görevini icra etti. 

Halen özel bir firmada mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Erol Adıduyulmuş

1940 yılında, Beşiktaş’ta doğdu. 1976 yılında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Zonguldak Devrek 
Karayolu inşaatında çalıştı. Ardından çeşitli otoyol, yan 
yollar ve dönel kavşak şantiyelerinde görev yaptı. 1980 yı-
lından sonra yurtdışında çalıştı. 1987-1989 yılları arasın-
da özel bir ihracat firmasının genel müdürlüğünü yaptı. 
2001 yılında 2 adet ilkokul inşaatını bitirdi. 2001 yılından 
bu yana yapı denetim firmalarında mesleğini sürdürmek-
tedir.
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Bahri Ağdaş

1950 yılında, Kars-Eşmeyazı’da doğdu. 1976 yılında, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Aynı yıl Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü Etüt ve Plan Dairesinde çalışmaya başladı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra özel bir inşaat firmasın-
da şantiye şefi olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda 
memurluk hayatına geri dönerek Türkiye Halk Bankası 
Marmara Bölge İnşaat Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakan-
lığında görev yaptı. 2007 yılında emekli oldu. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Mehmet İbrahim Akalın

1951 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Gaziantep Belediyesi İmar 
Müdürlüğünde görev yaptı. 1976-1979 yılları arasında 
çeşitli illerde baraj ve termik santral inşaatlarında saha 
mühendisliği ve şantiye şefliği yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra Elbistan Türkiye Kömür işletme-
leri Sosyal Tesis inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı. 
1984-1985 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesinde teknik başkan yardımcılığı yaptı. 1985-1989 yıl-

ları arasında serbest mühendislik bürosunu açtı. 1989-1995 yılları arasında özel 
bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 1995-2004 yılları arasında serbest 
mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 2014 yılında Gaziantep Şehitkamil Belediye-
sinde Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 2012 yılında emekli oldu. Halen kendi 
inşaat ve eğitim şirketinde genel müdürlük yapmaktadır. 

Sinan Akbaş

1949 yılında, Bayburt’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulundan mezun oldu. Aynı yıl Erzurum 
Belediyesi İmar İşlerinde çalıştı. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra 1982 yılına kadar Erzurum TKİD-
Lİ Müessese Müdürlüğünde kontrol mühendisliği yaptı. 
1982 yılında kamu görevinden ayrılarak serbest çalışma-
ya başladı. 1982-1999 yılları arasında köprü, istinat ve 
ihale işleri, içme suyu ve sanat yapıları, içmesuyu depo 
ve isale hattı, adiye binası onarımı, okul ve lojmanların 

onarım işlerini tamamladı. 1999-2004 yılları arasında Bayburt Belediyesi mec-
lis üyeliği yaptı. 2007 yılında Aydın Belediye Başkanlığı, köyden kente ilk adım 
kentli sokaklar projesi, beton parke bordür yol düzenleme işi, proje koordinatörü 
olarak görev yaptı. 1993-2011 yılları arasında plan proje işleri yaptı.2011-2016 
yılları arasında şantiye şefliği yaptı. 2016 yılında müteahhitlik yapmaya başladı. 
Halen serbest inşaat mühendisliği ve şantiye şefliği yapmaktadır. 
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İsa Akçaoğlu

1950 yılında, Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1976 yılın-
da, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında İstan-
bul-Küçükköy Belediyesinde teknik ressam olarak çalıştı. 
1974-2006 yılları arasında Karayolları Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde sırasıyla; mühendis, yapım şantiye mühendi-
si, kesin hesap mühendisi, bakım şube şeflikleri, planlama 
başmühendisi, müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2006 
yılında Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden emekli oldu. 

2006-2014 yılları arasında çeşitli özel bir firmalarda uzman mühendislik, proje 
tasarım mühendisliği, kalite kontrol ve iş güvenliği mühendisliği yaptı.

Ferudun Akdağlı

1953 yılında, Hatay-Antakya’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1977-1979 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladı. İnşaat Müteahhitliği yaparak mes-
leğini sürdürdü. 1980-1985 yılları arasında yurtdışında 
inşaat mühendisliği ve müteahhitlik yaptı. Halen inşaat-
lar yaparak mesleğini sürdürmektedir. Emeklidir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Ali Akdoğan

1953 yılında, Malatya-Akçadağ’da doğdu. 1976 yılında, 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksek Okulundan mezun oldu. Mezuniyetin ardından iki 
yıl özel sektörde çalıştı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
ne bağlı Kahramanmaraş ve Mardin Yol Su ve Elektrik İl 
Müdürlüklerinden çalıştıktan sonra 1979 naklen tayinle 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı Afşin-Elbis-
tan Linyitleri Müessesi Müdürlüğünde göreve başladı. 
Askerlik görevini yaptıktan sonra aynı kurumda kontrol 
mühendisliği, kontrol şefliği, kontrol amirliği ve diğer gö-

revlerde bulundu. 2000 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketine Bağlı Afşin-El-
bistan B Termik Santrali Tesis Müdürlüğünde görevlendirildi. 2013 yılından bu 
yana, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan Linyitleri Müdürlü-
ğünde inşaat başmühendisliği görevine devam etmektedir.
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Ahmet Akgül

1949 yılında, Elazığ-Palu’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Emeklidir. 

Şahin Akgül

1942 yılında, Hatay-Kuzuculu’da doğdu. 1976 yılında, 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1977 yılında Adana adliyesinde 
bilirkişilik yapmaya başladı. Aynı zamanda Matematik 
Öğretmenliği yaptı. 1981-1983 yılları arasında lise inşaa-
tında şantiye şefliği yaptı. 1975 yılında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1996 yılında emekli oldu. Halen bilirkişilik 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Cemal Akkaş

1948 yılında, Kütahya’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel bürolarda 
statiker olarak çalıştıktan sonra askerlik hizmetini kont-
rol mühendisi olarak tamamladı. Daha sonra serbest 
olarak proje ve taahhüt işleri yaptı. Bilecik’te yapı koope-
ratifinde şantiye şefliği yaptı. Ardından kendi bürosunu 
açarak proje işleri yaptı. 1999 yılından emekliliğine kadar 
yapı denetim firmasında yapı denetçisi olarak çalıştı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Müfit Aksoy

1954 yılında, Hatay-İskenderun’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. Trafik 
ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüklerinde ulaşımla ilgili 
görevlerde bulundu. 2006 yılında emekli oldu.
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Müslüm Akyüz

1950 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardın-
dan 1983 yılına kadar İller Bankası bünyesinde çalıştı. 
1978-1979 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı 
1983-1985 yılları arasında kendi adına kamu ihalelerin-
de inşaat müteahhitliği yaptı. 1985-2004 yılları arasın-
da kurucusu olduğu firmasında müteahhitlik hizmetleri 
yaptı. 2007-2011 yılları arasında ortağı olduğu özel bir 
yapı denetim firmasında uzman mühendislik ve kontro-

lörlük yaptı. 2011 yılından bu yana özel bir konut yapı kooperatiflerinde şantiye 
şefliği yapmaktadır. Evlidir.

Ali Ala

1951 yılında, Osmaniye’de doğdu. 1976 yılında, Adana 
İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Asker-
lik hizmetini tamamladıktan sonra Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı işleri 14.Bölge Müdürlüğünde çalıştı. Aynı kurumdan 
2004 yılında emekli oldu. 

Burhan Alatan

1952 yılında, Bitlis’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1980-1982 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetin ardından özel 
bir firma bünyesinde 2016 yılına kadar yurtiçi ve yurtdı-
şında olmak üzere çeşitli rafineri, arıtma tesisi, havaala-
nı, konut ve terminal gibi inşaat işlerinde sırasıyla, mın-
tıka mühendisliği, saha mühendisliği, inşaat şefliği ve alt 
yapı şefliği yaptı. Evlidir.
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Temel Albayrak

1949 yılında, Trabzon-Of’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1969-1977 yılları arasında İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde teknik personel 
olarak çalıştı. 1977-1978 yılları arasında serbest mühen-
dislik ve mimarlık bürosu kurarak projecilik ve kontrollük 
yaptı. 1978-1980 yılları arasında askerlik hizmetini kont-
rol mühendisi olarak tamamladı. 1980 yılından bu yana 
kendi kurduğu firmada inşaat, taahhüt, ticaret, müşa-

virlik yapmaktadır. Ayrıca 1984-1989 yılları arasında belediye başkan vekilliği, 
daimi encümen üyeliği ve imar komisyonu raportör üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Muzaffer Algün

1949 yılında, Erzincan-Balıbeyi’nde doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1977-1978 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra fabrika inşaatlarında ça-
lıştı. Ayrıca konu ve kooperatif inşaatlarında çalıştıktan 
sonra serbest olarak mesleğini sürdürdü. Emeklidir.

Burhan Alp

1951 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, Fırat Üni-
versitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Atatürk Üni-
versitesinde yüksek lisans yaptı. Mezun olduğu tarihten 
itibaren kendi ofisinde plan proje yapımında çalıştı.
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İrfan Alper

1954 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşit-
li baraj ve sulama kanal inşaatlarında şantiyecilik yaptı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra baraj inşaatın-
da görev yaptı. 1980-1985 yılları arasında Yeşilköy (yeni 
ismi AHL) Havalimanı pist, giriş yapısı inşaatında çalıştı. 
1985-1998 yılları arasında kendi bürosunu kurarak Be-
lediye yol-kanal ihaleleri, kat karşılığı işler ve projecilik 
yaptı. 1998-2008 yılları arasında çeşitli firmalarda pro-

je müdürlüğü, yapı denetim ve proje yönetimi görevlerinde bulundu. 2009-2015 
yılları arasında çeşitli firmalarda teknik müdürlük yaptı. 2016 yılından bu yana 
danışman mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir.

Kutlar Altan

1949 yılında, Diyarbakır’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1977 yılında Etibank bünyesinde şantiye şef-
liği yaptı. 1978-1979 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1983-2001 yılları arasında çeşitli özel firma-
larda kontrol mühendisi, şantiye şefi, proje mühendisi ve 
teknik uygulama sorumlusu olarak çalıştı. 2001-2004 yıl-
ları arasında çeşitli özel firmalarda güçlendirme, tanker 
dolum peronu, dolum tesisi ve hastane tadilat işlerinde 

şantiye şefi ve tadilat sorumlusu olarak çalıştı. 2004-2006 yılları arasında kuru-
cusu olduğu mühendislik taahhüt firmasında bina, konut, tadilat, dekorasyon 
ile iç dekorasyon işlerini tamamladı. 2006-2016 yılları arasında özel bir firmada 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Halen özel bir yapı denetim firmasında 
kontrol mühendisi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Ali Nihat Altay

1953 yılında, Sakarya-Hendek’te doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1977-1980 yılları arasında Erdemir sıcak haddehane ve 
hammadde stok sahaları inşaatlarını yapan müteahhitin 
yanında çalıştı. Askerliğini yaptıktan sonra özel sektör-
de çalıştı. Danışman olarak çalışmaya devam etmektedir. 
Evlidir.
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Ali Altın

1945 yılında, Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1970 yılın-
da Tekel Genel Müdürlüğünde sürveyan olarak çalışmaya 
başladı. 1976 yılında görevine aynı kurumun Tuz İstihsal 
Şube Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak devam etti. 
Tuz havzalarının bakım onarım keşifleri, projelendirme-
leri, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması, tasdik 
edilmesi, raporların hazırlanması ve yıllık yatırımlarının 
düzenlenmesi işlerini yürüttü. Askerlik görevini yaptı. Bö-

lümlere ayrılan Tuz İstihsal Şubesi’nin Kaya ve Kaynak Tuzları Şube Müdürlü-
ğünde müdür yardımcılığı görevini yaklaşık 4 yıl sürdürdü. Kocaeli Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğünde Yapım 1. Şube Müdürlüğü kontrol mühendisi olarak göreve 
başladı. Keşif işleri, zemin etütleri, muayene ve kesin kabul raporları, kesin hake-
dişler ve bina projelerinin temelden bitimine kadar takip ve denetim konularını 8 
yıl süreyle icra etti. Yapım 1. Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Görevde bulun-
duğu 4 yıl boyunca teknik kadro kontrolü, yönetimi ve idaresini yaptı. 2000 yı-
lında emekliye ayrıldı. Eylül 2000 tarihinden itibaren yapı denetim firmalarında 
uzman denetçi inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli, iki çocuk babasıdır.

Orhan Altın

1948 yılında, İstanbul-Büyükçekmece’de doğdu. 1976 yı-
lında, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 
mezun oldu. Özel sektörde çalıştı. 1987 yılından beri 
yurtiçinde ve yurtdışında yüzme havuzları yapmaktadır. 
Kendi firmasında çalışmaktadır. 

Ülkü Orsev Altıner

1955 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1976-1982 yılları 
arasında İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğünde proje ve 
inşaat uygulamalarında kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 1982-1993 yıllarında İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma İnşaat Daire Baş-
kanlığında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1993-1997 
döneminde makam emrinde kurulan Hakediş İnceleme 
Grubunun Başkanlığını yaptı. Aynı tarihler arasında çe-
şitli bilirkişi heyetlerinde görevlendirildi. Uluslararası 

İhaleli İnşaat İşlerine ait anlaşmazlıklardaki hakem davalarında çalıştı. 1997 yı-
lında emekli oldu. 2001-2014 yılları arasında özel bir firmanın ortağı ve yönetim 
kurulu üyesidir. Halen kendi firmasında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Mehmet Emin Altınkılıç

1949 yılında, Diyarbakır-Lice’de doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mesleğini çeşitli özel firmalarda çalışa-
rak sürdürdü. Halen özel firmalarda mesleğini yapmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Altıntaş

1944 yılında, Sarıkaya-Deredoğan’da doğdu. 1976 yılın-
da, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından özel mühendislik bürolarında çalıştı. Daha son-
ra kendi bürosunu kurarak özel inşaatlar ve devlet taah-
hüt işleri yaptı. 1991 yılında yapsat işleri yaptı. Ardından 
süt entegre tesisi kurdu. 2016 yılında TOKİ inşaatlarında 
kontrollük yaptı. Evlidir. 

Hüseyin Önder Altun

1950 yılında, Malatya’da doğdu. 1976 yılında, Berlin Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden yüksek 
inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında yurt 
dışında çalıştı. 1983 yılında ülkeye dönüş yaparak serbest 
çalıştı. Bu süreçte kendi firmasıyla birçok özel ve resmi 
altyapı ile üstyapı taahhüt işleri yaptı. Halen Çankırı Çer-
keş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü görevini yürüt-
mektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Kemal Altun

1951 yılında, Trabzon’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Tekel İnşaat Şu-
besi Keşif Bürosunda çalıştı. 1980-1983 yılları arasında 
yurt dışında çeşitli konut, okul, market, camii ve altyapı 
inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. 1984-2012 yılları ara-
sında çeşitli firmaların kooperatif, konut, trafo inşaatı, 
yol, köprü viyadük, stat ve altyapı kalite kontrol gibi in-
şaat işlerinde şantiye şefliği, kontrol mühendisliği, pro-

je müdürlüğü ve alt yapı sorumlusu olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında 
özel bir müşavirlik hizmetlerinde, Yıldız Teknik Üniversitesi lojman inşaatlarında 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 2015-2016 yılları arasında özel bir firma-
da mühendislik yaptı.

Mehmet Halil Altun

1953 yılında, doğdu. 1976 yılında, İstanbul Devlet Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı bünyesin-
de çeşitli illerde inşaat kontrol mühendisliği yaptı. Özel 
firmalarda şantiye şefliği yaptı. Ayrıca müteahhitlik hiz-
metlerini üstlendi. 

Salim Altun

1956 yılında, Bayburt’ta doğdu. 1976 yılında, Elazığ Fı-
rat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Askerlik görevini yaptı. 1977 yılında Sümerbank İn-
şaatları Kontrol Şefi, 1980 yılında Yol ve Köprü Şefi, 1984-
1999 arasında çeşitli şehirlerde Köy Hizmetleri İl Müdürü 
olarak çalıştı. 1999 yılında İstanbul Maltepe Belediyesi 
Teknik Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yı-
lında emekli oldu. Özel sektörde teknik koordinatör, proje 
müdürü, yönetici olarak çalıştı. 
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Nisan Altunkaş

1951 yılında, Kırıkkale-Kulaksız’da doğdu. 1976 yılında, 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ve Mü-
hendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Vergi 
Dairesinde çalıştı. 1976 yılında Kırıkkale Belediyesinde 
kontrol mühendisi olarak göreve başladı. Askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra 1979-1992 yılları arasında 
Kırıkkale’de serbest mühendis ve müteahhit olarak çalış-
tı. 1992-1997 yılları arasında Kırıkkale Köy Hizmetleri İl 
Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Köy Hizmetle-

ri Genel Müdürlüğü bünyesinde APK Daire Başkanlığından 2006 yılında emekli 
oldu. Halen proje denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Serdar Amasralı

1955 yılında, Bartın’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. Karabük Demir-Çelik Fab-
rikasında Proje Konstrüksiyon Müdürlüğünde 3 yıl En-
düstriyel Çelik yapı projelerinde çalıştı. Askerlik görevini 
yaptı. Ereğli Demir-Çelik Fabrikası Proje Müdürlüğünde 
ağır sanayi endüstriyel projeler yaptı. İleri seviye sonlu 
elemanlar kullanarak; yüksek fırın, vinçli yapılar, maki-
na temelleri, konveyör, silo ve yüksek baca gibi projelerde 
bulundu. 1995 yılında bilgisayar mühendislik müşavirlik 

firması kurarak üniversite yıllarından itibaren geliştirdiği profesyonel mühen-
dislik yazılımını geliştirmeye devam ediyor.

Yusuf Anturan

1953 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
DSİ 1. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. Aynı kurumda Etüt 
Plan Şube Müdürlüğü yaptı. 2004 yılında emekli oldu. 
2004 yılından beri çeşitli firmalarda yapı denetçisi olarak 
çalışmaktadır.
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Macit Arasan

1947 yılında, İstanbul-Fatih’te doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında baş-
ladığı Avcılar Belediyesinde fen işleri şefliği ve müdürlüğü 
yaptı. Küçükçekmece Şube Müdürlüğünde Fen İşleri Şefli-
ği yaptı. 1983 yılında başladığı, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığında Mesken ve Gecekondu İşleri Müdür-
lüğünde kontrol mühendisliği ve kontrol amirliği yaptı. 
1985 yılında, Altyapı Koordinasyon ve Planlama Müdür-
lüğüne müdür olarak atandı. 1995-2004 yılları arasında 

kendi işlerinde çalıştı. 2005 yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasın-
da müdür olarak çalışmaktadır.

Mehmet Araslı

1947 yılında, Kars-Kağızman’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. İmar İskan 
Bakanlığında, İstanbul Emlak Bankası bünyesinde dev-
let teknik personeli olarak görev yaptı. Askerlik görevini 
yaptıktan sonra görevine döndü. 1981 yılında yurt dışın-
da proje müdürlüğü yaptı. 1986 yılında girdiği özel bir 
firmada proje yöneticisi, teknik koordinatör ve teknik 
müdür olarak görev yaptı. Resmi dairelerle koordinatör-
lüğe getirildi. Teknik danışman olarak çalışmaya devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gökhan Arı

1954 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1977-1978 yılları arasında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1978 yılından itibaren özel 
sektörde statik proje mühendisliği, banka inşaatları, bina 
inşaat ve dekorasyon uygulamaları, güçlendirme projele-
ri ve uygulamaları yaptı. 1986 yılında özel bir firmanın 
kurucu ortaklığı ile çeşitli bina inşaatları, kooperatif in-
şaatları ve resmi kurum inşaatları yaptı. 2013 yılından 
itibaren kendi firmasını kurarak banka inşaatları, deko-

rasyon, güçlendirme uygulamaları ve statik proje hizmetleri vermektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 
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Ömer Faruk Arı

1951 yılında, Manisa-Turgutlu’da doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünde çalıştı. 1977-1992 yılları arasında kendi 
firmasında betonarme proje ve müteahhitlik hizmetlerini 
sürdürdü. 1992 yılından bu yana kendi firmasında proje-
cilik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri satış faaliyetle-
rini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şuayip Arıcı

1942 yılında, Rize-Çayeli’nde doğdu. 1976 yılında Ege 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada kesin he-
sap mühendisliği yaptı. 1976-1978 yılları arasında İzmir 
Narlıdere Belediyesinde fen işleri müdürü olarak çalıştı. 
1978-1979 yılları arasında özel bir şirketin inşaatlarında 
şantiye şefliği yaptı. Daha sonra İzmir Kemalpaşa Yukarı 
Kızılca Belediyesinde fen işleri mühendisliği yaptı. 1987-
1997 yılları arasında İzmir Kemalpaşa Armutlu Beledi-
yesinde Fen İşleri’nde çalıştı. 1997 yılında emekli oldu. 

Emekliliğinin ardından Kemalpaşa mahkemelerinde ve icra müdürlüğünde inşa-
at teknik bilirkişilik yaptı. 2006 yılından bu yana özel bir yapı denetim firmasın-
da uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Enis Asıl

1953 yılında, Tekirdağ-Saray’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir fabrika 
inşaatında şantiye mühendisliği yaptı. 1977-1978 yılla-
rı arasında askerlik hizmetini tamamladı. Daha sonra 
mühendislik bürosu açarak proje ve taahhüt işleri yaptı. 
Ayrıca teknik uygulama sorumluluğu, etüt proje ve da-
nışmanlık hizmetleri ile kat karşılığı taahhüt işleri yaptı. 
2002 yılında emekli oldu. Halen kendi inşaat şirketinde 

çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ferhat Coşkun Aşıkoğlu

1953 yılında, Isparta’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yıl-
larında Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kontrol 
Mühendisliği, 1977-1978 yıllarında Isparta Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü yaptı. Askerlik görevinden sonra serbest 
mühendislik hizmetine proje bürosu açtı. Bununla birlik-
te şantiye şefliği ve devlet işleri müteahhitlik hizmetlerini 
sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akın Atabay

1956 yılında, Isparta’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Isparta DSİ 18. 
Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Askerlik görevini 
yaptıktan sonra mühendislik bürosu açarak serbest mü-
hendislik ve müteahhitlik faaliyetlerine başladı. 1993 yı-
lında Isparta SDÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığın-
da 8 yıl görev yaptıktan sonra 2001 yılında ilk görev yeri 
olan DSİ 18. Bölge Müdürlüğüne yatay geçiş yaptı. 2004 
yılında emekli oldu. 2005 yılında Antalya’ya taşınarak bir 

yapı denetim firmasında denetçi mühendis olarak çalışmaya başladı. Aynı işte 
çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yaşar Atabay

1950 yılında, Artvin’de doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
bir firmada şantiye şefliği yaptı. 1979-1989 yılları ara-
sında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ankara Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğünde kontrol amiri olarak görev yaptı. 1989-
2016 yılları arasında kendi şirketinde mesleğini sürdür-
dü. Evlidir.

Talat Atamer

1951 yılında doğdu. 1976 yılında, İstanbul Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik Yükseko-
kulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-
1982 yılları arasında özel bir firmada saha mühendisliği 
yaptı. Karayolları Bölge Müdürlüklerinde kontrol mühen-
disi, şantiye şefi, kontrol şefi, işletmeler başmühendisi 
olarak görev yaptı. 2013 yılında emekli oldu. Özel bir fir-
mada başmühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. 
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İ. İlker Atış

1953 yılında, İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından konut projeleri kap-
samında çalıştı. 1977 yılında Devlet Su İşleri İzmir 2. 
Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1978 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesinde yüksek lisans eğiti-
mini tamamladı. 1983-1984 yılları arasında Hollanda’da 
Uluslararası Hidrolik ve Çevre Mühendisliği Enstitüsünde 
Hidroloji Mühendisliği programına katılarak master dip-
lomasını aldı. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsünde Hidroloji alanındaki doktora tezini tamamlayarak dok-
tor mühendis unvanını aldı. Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürlüğünde 1988 
yılında başmühendis, 1992 yılında da planlama şube müdürü oldu. Devlet Su 
İşlerindeki çalışmaları sırasında Ege Bölgesindeki çok sayıda baraj, içme suyu ve 
sulama sistemlerinin planlama çalışmalarında ve uluslararası projelerde görev 
aldı. 2007 yılında Devlet Su İşlerindeki görevinden emekli oldu. 2008-2009 yılları 
arasında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde genel müdür 
danışmanı olarak İzmir’e içme suyu temini konulu projeler üzerinde çalıştı. 2011 
yılında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğündeki görevinden ay-
rıldı. Halen özel bir firmada proje müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Mesut Atila

1946 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden ndan me-
zun oldu. Özel sektörde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
Özel sektörde ticaretle uğraştı. Emeklidir. Halen danış-
manlık hizmeti vermektedir.

Hüseyin Avni Atlı

1952 yılında, Mersin’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1976-1977 yılları arasında özel bir fabrika inşaatın-
da saha mühendisliği yaptı. 1977-1978 yılları arasında 
Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğünde kontrol mü-
hendisi olarak çalıştı. 1977-1979 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1989 yılları arasında Edirne 
DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde baraj ve sulama inşaatla-
rında kontrol mühendisi ve yöneticilik yaptı. 1989-2011 

yılları arasında DSİ ve İSKİ bünyesinde baraj ve sulama gibi inşaatlarda şantiye 
şefliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Recai Atmaca

1956 yılında, Erzurum-Hınıs’ta doğdu. 1976 yılında, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat-Mimarlık Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyeti-
nin ardından Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünde göreve 
başladı. Aynı kurumda çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan 
sonra 1988 yılında Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğüne ta-
yin edildi. 1990 yılında İstanbul 1. Bölge Müdürlüğüne 
atandı. Halen 1. Bölge Müdürlüğünde çalışmalarını sür-
dürmektedir.

Halis Ayas

1949 yılında, Tunceli’de doğdu. 1967 yılında Avcılar Bele-
diyesi İmar İşleri Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1976 
yılında, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest 
büro açarak projecilik yaptı. 1979 yılında askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra kamu ihalelerinde müteahhit-
lik yaptı. 1999 yılında mevcut binaların onarım ve güç-
lendirme projeleri ile inşaat işlerini yaptı. 2003 yılından 
bu yana bilirkişilik yapmaktadır.

Ahmet Aydemir

1950 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972-1976 yılları arasın-
da çeşitli özel firmalarda elektrik teknisyeni ve şantiye 
şefi olarak çalıştı. 1977-2013 yılları arasında Bilecik Ba-
yındırlık Müdürlüğü, Bursa Yapı İşleri 2.Bölge Müdürlü-
ğü, Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi 
yerlerde kontrol mühendisliği yaptı. 2013 yılında emekli 
oldu. Halen özel bir yapı denetim firmasında uygulama 
denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Alaattin Aydın

1950 yılında, Bulgaristan’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Ankara Mü-
hendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-
ğü, Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Ceyhan DSİ ACO Sula-
maları İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü ve Ceyhan DSİ 
66. Şube Müdürlüğünde çalıştı. 2015 yılında emekli oldu. 
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Arife Ayşen Aydın

1953 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. 1977-1981 yılları arasında İstanbul Belediyesi Mec-
ralar Müdürlüğünde kontrol mühendisliği yaptı. 1981-
1984 yılları arasında İSKİ Genel Müdürlüğünde kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. 1984-2004 yılları arasında 
özel bir şirkette yönetim kurulu üyeliği görevini üstlene-
rek İstanbul ili ve bağlı bulunan Belediyelerde atıksu ve 
içme suyu ihaleleri kapsamında çeşitli inşaatları tamam-
ladı. 2004 yılında emekli oldu. İki çocuk annesidir. 

Hüseyin Aydın

1952 yılında, Giresun-Keşap’ta doğdu. 1976 yılında, An-
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Zafer 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1974-2000 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. 2000 yılında aynı 
kurumdan emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasın-
da inşaat kontrolü olarak çalışmaktadır.

Sebahattin Aydın

1950 yılında, Gümüşhane-Torul’da doğdu. 1976 yılında, 
Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden 
mezun oldu. Proje ve konut inşaatı işleri yaptı. Mahalli 
basında zaman zaman mesleki köşe yazıları yazmaktadır. 
Genellikle olarak imar, imar affı, kentsel dönüşüm aksak-
lıkları, yapı denetim mevzuatı gibi konularda yazılar yaz-
maktadır. Halen yapı denetim firmasını yönetmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. 2014 yerel seçimlerinde Yeni-
mahalle Belediyesine Meclis Üyesi olarak seçilmiştir.

Cengiz Aydoğan

1953 yılında, Antalya-Alanya’da doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1976’da 
mezun oldu. Şantiye Mühendisi olarak işe başladı. Asker-
lik görevini yaptı. Bayındırlık Bakanlığı ve Alanya Beledi-
yesi birimlerinde mühendis-yönetici olarak çalıştı. Kendi 
iş yerini kurarak mimari, statik-betonarme projeler yap-
tı, Yeminli Özel Teknik Büro olarak çalıştı. 1989 ve 1994’te 
2 kez seçilerek 10 yıl Alanya Belediye Başkanlığı yaptı. 
1999’da Antalya Milletvekili seçildi. Halen statik-beto-
narme projeler yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Cevat Aydoğan

1947 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında, Adana İktisa-
di Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. Beş yıl yurtdışında görev 
yaptı. Ülkenin çeşitli illerinde altyapı, üstyapı gibi inşaat 
işlerini tamamladı. Halen kendi şirketinde mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Semih Aygün

1954 yılında, Burdur’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 
Burdur Köy Hizmetleri Müdürlüğü Proje Hizmetlerinde 
çalıştı. Serbest olarak mimari ve statik proje çizimleri ile 
birlikte inşaat taahhütleri yaptı. Özel sektörde çeşitli gö-
revlerde çalıştı. 

Fevzi Aykaç

1947 yılında, Yozgat’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesinde çalıştı. 1977-1978 
yılları arasında Kırşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlü-
ğünde görev yaptı. 1978-1979 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980 yılında Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Kırşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde 
göreve başlayarak şef, mühendis, müdür yardımcısı ve 
müdür vekili görevlerinde 1991 yılına kadar çalıştı. Ar-

dından 2008 yılına kadar çeşitli illerde bayındırlık ve iskan müdürü olarak görev 
yaptı. 
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Mehmet İsmet Aykın

1947 yılında, Mersin’de doğdu. 1976 yılında, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Mersin Karayolları 5. Bölge 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 
1979-1983 yılları arasında Mersin’de Betonarme-Statik 
konularında proje yapım ve şantiye uygulamaları faali-
yetlerinde bulundu. 1983-2000 yılları arasında İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresinde su ve kanalizasyon şebeke-
leri yapım ve işletmeleri konularında kontrol mühendis-
liği, şeflik ve şube müdürlüğünde görev yaparak emekli 

oldu. 2000 yılından itibaren muhtelif yüklenici firmalarda su ve kanalizasyon 
şebekeleri, su depoları ve isale hattı inşaatları ve işletmeleri ile ilgili olarak teklif 
hazırlama, keşif, metraj, hakediş düzenleme ve kesin hesap konularında çalışa-
rak, uygulama alanında şantiye şefliği, proje müdürlüğü ve danışmanlık hizmet-
lerinde bulundu. Halen bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Evlidir.

Ahmet Ercan Babacan

1953 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1977 yılında Emlak Kredi Bankası’nda 
eksperlik yaptı. Aynı kurumda 2001 yılına kadar çeşitli 
teknik görevlerde bulundu. Emlak Bankasının Ziraat Ban-
kasına devri suretiyle Ziraat Bankasında göreve başlaya-
rak yönetmen ve teknik müdür olarak 2003 yılına kadar 
devam etti. 2004 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ga-
ziantep İl Müdürlüğünde mühendis ve şube müdürü un-
vanıyla ildeki sanayi ürünlerinin denetimini, Sanayi Böl-

geleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin iş ve işlemlerini tamamladı. 2015 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Faruk Bağdat

1951 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, İktisadi Ti-
cari İlimler Akademisi Adana Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuni-
yetinin ardından 1984 yılına kadar şantiye şefliği yaptı. 
2004 yılına kadar serbest çalıştı. Halen denetçi mühendis 
olarak mesleğini sürdürmektedir. İMO Adana Şubesinde 
farklı dönemlerde çeşitli görevlerde bulundu.
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Nihal Bağlan

1955 yılında, İzmir-Ödemiş’te doğdu. 1976 yılında, Es-
kişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından resmi müteahhitlik işlerini yürüttü. Ardından 
1976-1985 yılları arasında İzmir Ödemiş Belediyesinde 
fen ve imar işleri müdürlüğü yaptı. 1980-1981 yılları ara-
sında askerlik hizmetini tamamladı. 1985 yılından sonra 
serbest mühendis ve müteahhit olarak okul, köprü, yol, 
fabrika ve konut gibi işler yaptı. 1999 yılında emekli oldu. 
2012 yılında aile şirketi kurarak yurtiçi ve yurtdışında da-

nışmanlık, kontrollük ve proje hizmeti sunarak mesleğini sürdürmektedir.

İsmail Bakışkan

1953 yılında, Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1976 yılın-
da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1978 yılın-
da aynı üniversiteden zemin mekaniği ana bilim dalında 
Yüksek Lisans derecesini tamamladı. 1980 yılında askerlik 
hizmetini tamamladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra özel sektörde çeşitli kademelerde görev yaptı. 1983-
2009 yılları arasında özel bir şirketler grubunda çeşitli 
büyük projelerde şantiye şefi, proje müdürü ve projeler 
koordinatörü olarak görev aldı. 2009 yılından bu yana 

özel bir inşaat grup firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hamdi Bal

1948 yılında, Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. 1976 yı-
lında, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1979 
yılları arasında serbest inşaat mühendisliği bürosu aça-
rak muhtelif çelik ve betonarme projeleri yaptı. 1979-
2015 yılları arasında çeşitli illerde okul, sağlık yapıları 
gibi inşaat işlerinde şantiye şefliği yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. Halen danışmanlık yaparak mesleğini sürdür-
mektedir.
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Osman Balcı

1951 yılında, Artvin-Ardanuç’ta doğdu. 1976 yılında, Sa-
karya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Kendi Proje ve danışmanlık bürosunu kurdu. 
Özel firmalarda grup teknik müdürü, proje geliştirme ve 
yönetimi müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yaptı. 

Salih Balcı

1947 yılında, Rize’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Özel sektörde çeşitli şirketlerde mühendislik göre-
vini yaptı. Halen İstanbul’da bir yapı denetim şirketinde 
yapı denetçisi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Mustafa Kemal Baloğlu

1954 yılında, Çorum-Kargı’da doğdu. 1976 yılında, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Samsun Bayındırlık Müdürlüğünde kontrol mühendisi 
olarak göreve başladı. 1978-1979 yılları arasında asker-
lik hizmetini kontrol mühendisi olarak tamamladı. 1980 
yılından itibaren Çorum’da serbest mühendislik, müteah-
hitlik ve Kargı Küçük Sanayi Sitesinde kontrol mühendis-
liği yaptı. Halen özel bir mühendislik-müşavirlik firma-
sında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Cevdet Baskın

1952 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi, Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1978 
yılları arasında Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünde şan-
tiye mühendisi, 1979-1981 yılları arasında Yapı İşleri 14. 
Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi ve Karayolları 5. 
Bölge Müdürlüğünde yapım arazi mühendisi olarak gö-
rev yaptı. 1981-1985 yılları arasında özel sektörde şantiye 
şefi görevinde bulundu. 1985 yılından sonra kamu iha-
leleri işleri yanında özel inşaat müteahhitliğine başladı. 

1995 yılında kendi firmasını kurdu. Halen kendi firmasında Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı ve Adana Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Bahri Baş

1951 yılında, Adana-Kozan ‘da doğdu 1976 yılında, Çuku-
rova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1976-1979 yılları arasında YSE‘de köprü kont-
rol mühendisliği ve şube şefliği yaptı. 1979-1980 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1993 yılları 
arasında Antalya da serbest mühendis ve müteahhit ola-
rak çalıştı. 1993-2004 yılları arasında Manavgat Çolaklı 
ve Side Belediyesinde imar müdürlüğü yaptı. 2004 yılında 
Side Belediyesinden emekli oldu. Ayrıca yurtiçi ve yurtdı-
şında mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yaptı. 2014 

yılından bu yana turizm anonim şirketinde teknik ve imar kontrollüğü yapmak-
tadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Feride Baş

1952 yılında, Antalya’da doğdu. 1976 yılında, Çukuro-
va Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1976 yılında Diyarbakır YSE’de göreve başladı. Daha 
sonra Antalya YSE ve Bayındırlık İl Müdürlüğünde çalış-
tıktan sonra 2002 yılında Antalya ÖÇK’den emekli oldu. 
Şu an sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. Evli 
ve iki çocuk annesidir. 
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Cengiz Başıbüyük

1948 yılında, Kahramanmaraş’ta doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadı-
köy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Köyişleri 
Bakanlığı Toprak ve İskan İşleri İl Müdürlüğünde inşaat 
kontrol mühendisliği yaptı. 1977-1978 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılında DSİ XX. Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 2001 yılında emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Vahit Baygüneş

1955 yılında, Sivas-Yıldızeli’nde doğdu. 1976 yılında, İTÜ 
Mühendislik Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlü-
ğünde inşaat mühendisi olarak göreve başladı. Askerlik 
görevini yaptı. Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğün-
de inşaat mühendisi olarak göreve başladı. DSİ 19. Böl-
ge Müdürlüğüne tayin oldu. DSİ 192. Teknik Şube Mü-
dürlüğünde 4 yıl Kontrol Mühendisliği, 8 yıl Teknik Şube 
Müdürlüğü yaptıktan sonra DSİ 19. Bölge Müdürlüğüne 
tayin oldu. Burada 3 yıl planlama başmühendisliği daha 

sonra 6 yıl bölge müdür yardımcılığı yaptı. DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES 
Dairesinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. DSİ 1.Bölge Müdürlüğünde (BURSA) 
bölge müdürü olarak göreve başladı. 2011 yılında emekli oldu. Bu tarihten itiba-
ren özel sektörde değişik mühendislik hizmetlerinde görev aldı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

İsmail Baykal

1950 yılında, Yeşilhisar’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Devlet 
Su İşleri Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğünde 
göreve başladı. 1977-1979 yılları arasında askerlik hiz-
metini mühendis olarak tamamladı. Aynı yıl içerisinde 
daha önce çalıştığı DSİ’de aynı birimde göreve başladı. 
Bu süre içerisinde kurum içi ve kurum dışı olmak üzere 
Türkiye‘nin birçok yerinde, Üniversiteler ile birlikte tari-
hi önemi olan eserlerin, yerinde deneyler yaparak zemin 

ıslah çalışmalarında bulundu. DSİ’den 1996 yılında emekli oldu. Bir süre özel 
sektörde çalıştı. Daha sonra ortağı olduğu yapı denetim firmasını kurarak 2012 
yılına kadar görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Ahmet Baynazoğlu

1949 yılında, Rize-Pazar’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra serbest çalıştı. Halen serbest müte-
ahhitlik yaparak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve dört 
çocuk babasıdır.

Ekrem Bayrak

1953 yılında, Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. 1976 yılında, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1976-1977 
yılları arasında Yapı İşleri 12.Bölge Müdürlüğünde görev 
yaptı. 1982-1983 yılları arasında özel bir firmada çalıştı. 
1983-1985 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikalarında 
çalıştı. 1985-2004 yılları arasında Devlet Su İşleri V. Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde baraj, HES, köprü, tünel, gölet ve 
sulama gibi işleri tamamladı. 2004-2011 yılları arasın-
da bir yapı denetim firmasında çalıştı. 2011 yılından bu 

yana özel bir firmada mesleğini sürdürmektedir. 

Ayşe Nihal Bayraktar

1953 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Aynı yıl YSE 6.Bölge Müdürlüğünde içmesu-
ları proje ve yapım bölümlerinde görev yaptı. Daha son-
ra Toprak Su, Toprak İskan ve YSE’nin birleşmesiyle Köy 
Hizmetleri’nden 2002 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
annesidir.
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Erdoğan Bayraktar

1948 yılında, Trabzon-Of’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı’nda ‘Metro-
pol Şehirlerde Alternatif Yerleşim Bilimleri’ konusunda 
Yüksek Lisans derecesi aldı. İnşaat Sözleşmeleri konusun-
da doktora tezi hazırladı. Askerlik görevini yaptı. 1973-
1994 yılları arasında özel sektörde 21 yıl müteahhit ve ko-
nut yapı kooperatifi yöneticisi olarak, 3 bin konut, ofis ve 
sanayi işyerleri üretimini gerçekleştirdi. 1989-1999 yılları 

arasında İstanbul Büyükşehir ve Eminönü Belediyelerinde 10 yıl Belediye Meclis 
Üyeliği yaptı. 1994 yılı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde KİPTAŞ’ı kur-
du ve 4,5 yıl Genel Müdürlüğünü yaptı. Bu görevde iken, İstanbul’un 11 değişik 
bölgesinde 17 bin konutluk yerleşim birimi üretimi gerçekleştirdi. 1999-2000 yıl-
ları arasında ABD’de 10 ay süreyle Yabancı Dil ve İnşaat Teknolojileri eğitimi aldı. 
Avrupa’da çeşitli ülkelerde konut, işyeri, kooperatifçilik ve gayrimenkul sistemleri 
hakkında eğitim ve seminerlere katıldı. 2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir 
Bld. Metropol İmar A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. Aralık 2002-Mart 2011 tarih-
leri arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut 
GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. İspanya Kraliyet Ailesi tarafından “Alt Ge-
lir Grubuna Yönelik Konut Üretimi”nden dolayı TOKİ Başkanı iken “Kraliyet Nişa-
nı” ödülü verildi. 11 Haziran 2011 seçimlerinde Trabzon Milletvekili oldu ve T.C. 
61. Hükümetinde 2,5 yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptı. Kariyeri 
boyunca, ulusal ve uluslararası pek çok konferansa katılımının yanı sıra, üni-
versitelerde şehircilik, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve finansmanı, 
inşaat sektörü, konut politikaları ve TOKİ uygulamaları konularında dersler ve 
seminerler verdi. Yaptığı çalışmalar nedeniyle farklı zamanlarda 5 fahri doktora 
ünvanına layık görüldü. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Faik Recai Bayraktar

1953 yılında, Sinop’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühendislik 
Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada, 
kooperatifte kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1978 yılın-
da kendi firmasını kurarak inşaat proje ve imalat işleri 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen ticari faaliyetleri-
ni yürütmektedir.
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İsmail Bayram

1954 yılında Kütahya-Tavşanlı’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1977-1978 yılları arasında Yatağan 
Termik Santrali Tesis Grup Müdürlüğünde göreve başla-
dı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1980 yılında 
TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünde 
sırasıyla; mühendis, inşaat başmühendisi, inşaat şube 
müdürü, etüt-proje tesis şube müdürü, müessese müdür 
yardımcısı olarak mesleğini sürdürdü. 2015 yılında GLİ 
Müessesesi Yönetim Komitesi üyeliğine atanmış olup, ha-

len görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hüseyin Nafiz Bayramgil

1955 yılında, Karabük-Safranbolu’da doğdu. 1976 yılın-
da, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 
Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. Safranbolu Belediyesinde fen 
işleri müdürü olarak çalıştı. Askerlik görevini tamam-
ladıktan sonra Safranbolu ve Karabük’te serbest inşaat 
mühendisi olarak çalışmaya başladı. Safranbolu Kültür 
ve Turizm Vakfı kurucu üyesi olarak mütevelli heyetinde 
olup, vakıf yönetim kurulu üyesi olarak, 1987 yılındaki 
kuruluşundan, 2011 yılına kadar yönetim kurulu üyeli-

ği yaptı. Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Safranbolu Meslek Yük-
sekokulunun açılışı aşamasında, iki sene süre ile restorasyon bölümünde yapı 
bilgisi derslerini verdi. 1998 yılında İMO Safranbolu temsilciliğinin kuruluşunu 
gerçekleştirdikten sonra 2003 yılında temsilciliğin, Karabük temsilciliği ile bir-
leştirilmesine kadar İMO Safranbolu temsilcisi olarak görev yaptı. Bu tarihten 
sonra İnşaat Mühendisleri Odası Karabük temsilci yardımcısı olarak atandı ve 
halen bu görevi yapmaktadır. Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nde part-time öğretim görevlisi olarak derslere girmektedir. 
Serbest inşaat mühendisi olarak proje, fenni mesuliyet, taahhüt işleri, bilirkişilik 
ve müteahhitlik hizmetleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Galip Bazencir

1948 yılında, Bingöl’de doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu 
1977 yılında Bingöl Bayındırlık Müdürlüğünde çalıştı. 
1977-1979 yılları arasında Karayollarında ekli hizmet 
cetvelindeki görevlerini yaptı. 1999-2002 yılları arasın-
da Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliği yap-
tı. 2002-2006 yılları arasında TAU Genel Müdürlüğünde 
mühendislik yaptı. 2006 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Mustafa Bekar

1941 yılında, Kastamonu’da doğdu. 1976 yılında, Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Askerlik hizmetini öğretmen olarak tamamladı. 
Lisans eğitimi süresince öğretmenlik yaptı. Karayolları 
15. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisliği yaptı. İs-
tanbul Karayolları 1. Bölge Trafik Başmühendisi olarak 
görev yaptı. Aynı kurumdan bölge müdür yardımcısı ola-
rak görevini yürütürken emekli oldu. Serbest mühendislik 
yapmaktadır. 

Ali Bektaş

1949 yılında, Bingöl-Darabi’de doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bingöl 
Bayındırlık Müdürlüğünde çalıştı. 1977-1979 yılları ara-
sında askerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılından itiba-
ren serbest mühendislik yaptı. 1986-2010 yılları arasında 
kamu taahhüt işleri yaptı. 2010 yılında emekli oldu. 

Nuriye Berberoğlu

1953 yılında, Düzce’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden mezun oldu. 
İstanbul, Ankara, Bodrum, Samsun, Düzce’de serbest mü-
hendislik ve mütahitlik işleri yaptı. Özel sektörde müşa-
virlik yaptı, kontrol mühendisi olarak çalıştı. Küçük Çek-
mece Belediyesi Başkan Yardımcılığı, Ümraniye Belediyesi 
Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyesi İmar Komisyon 
Başkanlığı yaptı, İTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
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İbrahim Berkmen

1951 yılında, Mersin’de doğdu. 1976 yılında, İktisadi Ti-
cari İlimler Akademisi Adana Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973-1976 
yılları arasında çeşitli illerde çimento fabrikalarında ça-
lıştı. Mezuniyetinin ardından yurt içi ve yurt dışında çe-
şitli firmalarda termik santrali, fabrika, konut, okul, ba-
kanlık ve cezaevi gibi inşaat işlerinde kısım şefliği, montaj 
sorumlusu, şantiye şefliği, aktivite şefliği, grup amirliği, 
proje müdürlüğü, proje müdür yardımcılığı ve genel mü-
dürlük, yüklenici vekillik yaptı. 2014-2015 yılları arasın-

da Mersin Toros Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yapı elemanları, 
yapı yönetimi, yapı malzemesi, beton teknolojisi, proje etüt, maliyet, keşif, metraj 
hak-ediş, şantiye organizasyonu ve iş makinaları konusunda dersler verdi.

Özkan Bilban

1950 yılında, Aydın-Yenipazar’da doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1978-1980 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. Mezuniyetinden 
itibaren sektörün çeşitli kademelerinde şantiye şefliği, 
şantiye müdürlüğü ve proje müdürlüğü görevlerini üst-
lendi. Evlidir.

Adnan Bilge

1953 yılında, Konya-Türkmen’de doğdu. 1976 yılında, 
Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında 
Muğla YSE Isparta İl Müdürlüğünde köprü kontrol mü-
hendisi olarak göreve başladı. 1978-1980 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılında Mülga YSE 7. 
Bölge Müdürlüğünde (Konya) göreve başladı. 1985 yılında 
YSE Toprak Su ve Toprak İskan ile başlayan Köy Hizmet-
leri 2. Bölge Müdürlüğünde proje uygulama şube müdürü 
olarak görev yaptı. 2005 yılında İl Özel İdaresi 2. Bölge 

Müdürlüğünden emekli oldu. Halen özel sektörde yapı denetim kontrol mühendi-
si olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Sermin Bilgin

1948 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat Em-
lak Müdürlüğünde göreve başladı ve aynı kurumdan 1999 
yılında emekli oldu. 

Hayati Bingüller

1952 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından 1978 yılına kadar özel 
bir şirkette şantiye şefliği yaptı. 1978-1979 yılları arasın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılında Denizli Ba-
yındırlık ve İskan Müdürlüğünde kontrol mühendisliği ve 
yapım şube müdürlüğü yaptı. 1990-1993 yılları arasında 
Afyon, 1995-1998 yılları arasında Şırnak’ta görev yaptı. 
1998 yılında tekrar Denizli’ye dönüş yaparak 2002 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erdal Bocutoğlu

1954 yılında, Mersin-Silifke’de doğdu. 1976 yılında, Kon-
ya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mesleğine YSE 7. Böl-
ge Müdürlüğünde başladı ve bu kurumun Köy Hizmetleri 
olması sonucu Konya ve Artvin Köy Hizmetlerinde görevi-
ne devam etti. Konya İl Özel İdaresinde çalıştı. 2015 yılın-
dan bu yana Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüsamettin Bozacı

1952 yılında, Rize-Pazar’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Ankara Belediyesi, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğında çalıştı. 1979 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
Ayrıca müteahhitlik yaparak özel sektörde şantiye şefliği 
ve kontrol mühendisliği görevlerinde bulundu. Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu. Yapı denetim 
firmalarında çalıştı. İki çocuk babasıdır. 
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Mehmet Böke

1946 yılında, Hatay’da doğdu. 1976 yılında, Adana İkti-
sadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1979 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-2014 
yılları arasında çeşitli özel firmaların üniversite, baraj, 
hizmet binaları, otoyol, yapı denetim, toplu konut, metro 
ve hızlı tren gibi inşaatlarında sırasıyla; kontrol mühen-
disi, yapımcı, şantiye şefi, denetleyici göreviyle tamamla-
dı. 2015 yılından bu yana özel bir müşavirlik firmasında 
kontrol mühendisliği yapmaktadır. 

Zekai Budak

1956 yılında, Bursa-Karacabey’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 
Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Belçika’da Athénée Royal de 
Wavre Cours de la langue Français’e devam ederek dip-
loma aldı. Orijinali “Vitali e Ghianda” yayınlarından İtal-
yanca olarak yayınlanıp bilahare “Dunod Yayınevi” tara-
fından Fransızca’ya çevrilen “La Maison En Bétonarmé 
Projet d’ensemble calculs et dessins” isimli teknik kitabı 
Türkçe’ye tercüme etti. Askerlik görevini yaptı. Özel sek-

törde şantiye mühendisi, proje mühendisi olarak çalıştı. Kendi serbest mühendis-
lik bürosunu açtı. Halen bir yapı denetim şirketinde proje ve uygulama denetçisi 
inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. Adlî yargı çevrelerinde teknik bilirkişilik 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Alaattin Bulal

1947 yılında, Uşak-Bozkuş’ta doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest mühendis 
ve müteahhit olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
2000 yılında emekli oldu. 
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Faruk Bulubay

1953 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. Projecilik ve inşaat 
kontrol mühendisliği yaptı. Emeklidir. Halen bir denetim 
şirketinde proje denetçisi inşaat mühendisi olarak çalış-
maktadır. İMO Bakırköy Temsilci Yardımcılığı, Bakırköy 
Temsilciliği, İMO Onur Kurulu Üyeliği, İMO TMMOB dele-
geliği yaptı. Halen İMO Bakırköy Temsilciliğini yürütmek-
tedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nail Bülbül

1952 yılında, Konya’da doğdu. 1976 yılında, Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Karayolları 3. Böl-
ge Müdürlüğünde göreve başladı. Aynı kurumdan 2015 
yılında emekli oldu.

Cahit Bürket

1949 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniversi-
tesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. Lisans yıllarında Karayol-
ları 2. Bölge Müdürlüğünde araştırma servisinde çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1979-1985 yıl-
ları arasında çeşitli firmalarda mühendis, saha mühen-
disi ve inşaat işler sorumlusu olarak çalıştı. Ardından 
İzmir’de özel inşaatlarda şantiye şefliği yaptı. 1993 yılın-
dan bu yana serbest olarak mimari yapıların onarım ve 
yenilenmesi ile ilgili işlerde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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Kasım Bütün

1949 yılında, Kütahya-Simav’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Va-
tan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1999 yılı-
na kadar kendi adına kurduğu firmasında konut, işyeri, 
kaymakamlık lojmanı gibi binaların mimari, statik beto-
narme hesap ve çizimlerini yaptı. Ayrıca kooperatif, okul, 
dispanser, cezaevi gibi inşaat işlerinin şantiye şefliği, fen-
ni mesuliyet ve kontrollük hizmetlerini yürüttü. 2001 yı-
lında özel bir firma bünyesinde betonarme uygulamaları 

ve geçici kabul heyetlerinde merkez koordinasyon mühendisi olarak görev yaptı. 

Seyfi Büyükbayram

1953 yılında, Adana-Yüreğir’de doğdu. 1976 yılında, 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. DSİ Genel Müdürlüğünde gö-
reve başladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra kendi mü-
hendislik bürosunda serbest olarak çalıştı. 1980 yılında 
DSİ’ye tekrar dönüş yaparak Adana 6. Bölge Müdürlüğü 
Planlama Şubede göreve başladı ve 2007 yılında emekli 
oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. Özel sektörde plan-
lama müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Evli 3 ço-
cuk babasıdır.

Mehmet Metin Büyükçorak

1952 yılında, Çorum-Kargı’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Projecilik, müteahhitlik, yapı denetçiliği ve 
bilirkişilik yaptı. Ayrıca konut, proje ve uygulamaları ile 
banka şube inşaatları yaptı. Baş denetçilik yapmaktadır. 
Halen inşaat ve bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.
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Mehmet Şakir Büyüktaşcı

1951 yılında, Afyonkarahisar’da doğdu. 1976 yılında, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Akşam 
Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında, özel bir firmada 
statiker olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra özel bir firmanın konut ve altyapı gibi inşaat işle-
rinde şantiye şefi ve şantiye müdürü olarak çalıştı. 1983 
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalış-
maya başladı. 1984-1999 yılları arasında İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünde imar şefi, 
imar müdür yardımcısı ve imar müdür vekilliği yaptı. 

1999-2007 yılları arasında yine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sırasıyla; Yol 
Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Deprem Mas-
ter planı gibi birimlerde görev aldı. 2007 yılında emekli oldu. 2007 yılından bu 
yana kentsel dönüşüm ve planlaması konusunda danışmanlık hizmeti vermekte-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Baki Can

1952 yılında, Gümüşhane-Şiran’da doğdu. 1976 yılında 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadı-
köy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1976-1978 yılları arasında özel bir 
firmada serbest projecilik ile Kartal ve Yakacık Belediye-
sinde görev yaptı. 1980 yılında tekrar Kartal Belediyesi 
bünyesinde İmar ve Fen İşleri Müdürlüklerinde görev yap-
tı. Askerlik hizmetini 1982 yılında tamamladıktan sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Şube Müdürlüğü 
kadrosuna atandı. 1984 yılından sonra İstanbul Büyük-

şehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünde raportör ve imar müdür muavini 
olarak görev yaptı. 1989 yılında Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğün-
de görev yaptı. 1989 yılında Eminönü Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünde 
sırasıyla; mıntıka mühendisliği, yapı denetim şefliği, müdür yardımcılığı ve imar 
müdürlüğü yaptı. 2003 yılında emekli oldu. Halen özel bir yapı denetim firma-
sında proje denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Lütfi Candır

1952 yılında, Hatay-İskenderun’da doğdu. 1976 yılında, 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Şantiye şefi olarak göreve başla-
dı. Kendi şirketini kurarak müteahhitliğe başladı. Halen 
gayrimenkul yatırımı ile uğraşmaktadır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

38

Hamit Cengiz

1953 yılında, Adana-Haylazlı’da doğdu. 1976 yılında, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1977 
yılına kadar Adana YSE 6. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 
1977-1978 yılları arasında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1978-1986 yılları arasında YSE bünyesinde yol yapım 
mühendisliği ve yol yapım şefliği yaptı. 1986-2005 yılları 
arasında Köy Hizmetleri bünyesinde sırasıyla; yol bölüm 
şefi, mühendis ve proje uygulama şube müdürü olarak 
çalıştı. 2005-2010 yılları arasında Adana İl Özel İdaresi, 

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde yapı 
denetim mühendisliği yaptı. 2014 yılında Adana Büyükşehir Belediyesinde şube 
müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılından bu yana Adana İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü’nde mühendislik yaparak mesleğini sürdürmektedir. 

Fazıl Sabahattin Cerit

1953 yılında, Malatya’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından su-
lama projeleri yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra taahhüt işleri yaptı. Bayındırlık Bakanlığı 5. Bölge 
Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli işlerde şantiye şeflikleri 
ve Afşin-Elbistan Termik Santrali İnşaatında kontrol mü-
hendisliği yaptı. Ayrıca konut otel ve işyeri inşaat işlerini 
tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Mustafa Rüştü Civelek

1951 yılında, Trabzon’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Aliağa 
PETKİM tesisi inşaatında göreve başladı. 1977 yılında Va-
kıflar Genel Müdürlüğünde memur olarak çalışmaya baş-
ladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra DSİ Genel 
Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1999 yılına 
kadar çeşitli şantiyelerde görev yaptı ve emekli oldu. Ha-
len yapı denetim firmalarında çalışmaktadır. 
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Ahmet Turan Coşkun

1949 yılında, Sivas-Zara’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1978-1979 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1976-1982 yılları arasında serbest mühen-
dislik yaptı. 1982 yılında kuruculuğunu yaptığı şirkette 
halen yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Aynı za-
manda toplu konut endüstriyel tesis bina işleri yaptı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

S. Ergun Çadırcıoğlu

1953 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Uludağ Üniversitesi İnşa-
at Daire Başkanlığında kontrol şefi ve kontrol mühendisi 
olarak görev yaptı. 1980 yılında yurtdışında bir inşaat 
şirketinde teknik müdür ve işveren vekili olarak çalıştı. 
1981-1982 yılları arasında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1985 yılında ülkeye dönüş yaparak 1996 yılına kadar 
muhtelif özel ve resmi inşaat işleri yaptı. 1996-1999 yıl-
ları arasında bir holdingin fabrika inşaatlarında proje 

yöneticisi olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arasında inşaat şirketi ortağı 
olarak özel inşaat işleri ve 2002-2005 yılları arasında deprem konut inşaatları 
yaptı. 2006-2008 yılları arasında bir inşaat şirketinin genel müdürlüğünü yürüt-
tü. 2008 yılından bu yana özel bir inşaat grubunun teknik ve proje koordinatör-
lüğünü yürütmektedir. Evlidir.

Ahmet Fuat Çakmak

1953 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında, Sakarya Dev-
let Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Lisans yıllarında çalıştığı İzmit 
Belediyesinde mezuniyetinin ardından çalışmaya devam 
etti. 1978-1980 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1982 yılında İzmit Belediyesinden ayrıldı. 1983 
yılında Bursa Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünde mesleğini 
sürdürdü. 1988 yılında Adapazarı DSİ Şube Müdürlüğüne 
geçti ve bu kurumdan 2012 yılında emekli oldu. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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Hasan Fehmi Çakmak

1951 yılında, Kütahya’da doğdu. 1976 yılında, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. University of Strathclyde, Glasgow UK’da, 
Hidrolik, Hidroloji ve Kıyı Dinamiği eğitimi aldı. Özel sek-
törde şantiye şefliği yaptı. Askerlik görevinden sonra özel 
sektörde şantiye şefi, proje müdürü, proje koordinatörü 
olarak çalıştı. Yurtdışında çeşitli görevlerde bulundu. 

Metin Çalıkoğlu

1952 yılında, Kahramanmaraş’ta doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Ken-
di şirketini kurarak yurtiçi ve yurtdışında görev yaptı. 

İsmail Çalışkan

1951 yılında, Sivas-Zara’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde 
vardiya şefi, şantiye şefi, hakediş ve kesin hesap şefi, proje 
müdürü, inşaat işleri müdürü olarak çalıştı.

İnci Çanlıoğlu

1951 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendisliği Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1981 yılları ara-
sında Gaziantep Belediyesi İmar Müdürlüğünde mühen-
dis olarak görev yaptı. 1982-1989 yılları arasında aynı 
kurumda iskan şube müdürlüğü yaptı. 1989-2002 yılları 
arasında Gaziantep Şahinbey Belediyesinde imar müdü-
rü olarak görev yaptı aynı kurumdan 2002 yılında emekli 
oldu. İki çocuk annesidir.
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Nadir Çatak

1954 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yıldız Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Özel sektörde şantiye şef yardımcısı ve şantiye 
şefi, kontrol şefi, koordinatör, teklif ve planlama müdürü, 
planlama genel müdür yardımcısı, proje yöneticisi görev-
lerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Baykal Çaygöz

1949 yılında, Sivas-Zara’da doğdu. 1976 yılında, Ege Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından kendi bürosunu açtı. 1977-1978 
yılları arasında askerlik hizmetini kontrol mühendisi ola-
rak tamamladı. Daha sonra kendi bürosunda plan, proje 
ve inşaat taahhüt işleri yaptı. 1987 yılında çeşitli illerde 
şantiye şefliği görevinde bulundu. Ayrıca özel bir yapı de-
netim firmasında kontrol mühendisliği yaptı. Halen özel 
bir yapı denetim firmasında proje ve uygulama mühen-
disliği yapmaktadır.

Mehmet Yavuz Çaygür

1955 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana İktisa-
di Ticari İlimler Akademisi. Mühendislik Yüksekokulu İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyeti-
nin ardından Afşin Elbistan Termik Santralinde planlama 
mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra; İskenderun Demirçelik fabrikaları bünyesinde; 
kok bataryaları, kuvvet santrali ve çelikhane inşaatların-
da, inşaat kısım şefi olarak görev yaptı. Ardından çeşitli 
özel firmaların otomobil fabrikası tevsiatı, konut, üniver-
site inşaatları ve sağlık tesisleri gibi işlerde şantiye şefliği, 

proje müdürlüğü ve koordinatörlük yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

42

Kazım Çaylak

1952 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında Konya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
bir inşaat firmasında çalışmaya başladı. 1977 yılında SSK 
Yapı İşleri Daire Başkanlığına bağlı İzmir Buca Hastane-
si ilave inşaatlarında kontrol mühendisliği yaptı. 1978-
1979 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1980 
yılında SSK İzmir Emlak İnşaat Bölge Müdürlüğünde in-
şaat kontrol servisinde çalıştı. 1987-2005 yılları arasında 
çeşitli illerde hastane, konut ve lojman gibi inşaat işlerin-

de kontrol şefi, kontrol mühendisi ve şef görev yetkilisi olarak çalıştıktan sonra 
2005 yılında emekli oldu. 2008-2011 yılları arasında kontrol mühendisliği yaptı. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Çeçen

1953 yılında, Malatya’da doğdu. 1976 yılında, ktisadi ve 
İdari İlimler Akademisi Adana Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuni-
yetinin ardından Adana Bayındırlık Bölge Müdürlüğü ve 
Malatya Bayındırlık Müdürlüğünde kontrol mühendisi 
ile yapım şube müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılında 
emekli oldu. Çalışma dönemi boyunca devlet yapılarının 
kontrol amirliğini yaptı. Emeklidir.

Metin Mükerrem Çelik

1950 yılında, Sakarya-Karaçam’da doğdu. 1976 yılında, 
Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında ken-
di adıyla mühendislik firması kurarak kamu kurum ve 
kuruluşlarında resmi binalar, depolar, ambarlar, okullar, 
içme suyu, iş yerleri, yüksek ve alçak gerilim enerji nakil 
hatları, trafo hatları, trafo binaları ile toplu konut mes-
ken inşaatları yaptı. Halen mesleki faaliyetlerini müteah-
hit olarak sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır. 
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İhsan Çeliker

1948 yılında, Adıyaman’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa süre Burdur Top-
rak İskan Müdürlüğü’nde çalıştı. Ardından İstanbul YSE 
(Köy Hizmetleri) Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. 1996 
yılında emekli oldu. Halen İstanbul’da bir inşaat firma-
sında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tuncer Çelikkol

1948 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Uludağ Üniversitesi İnşa-
at Dairesi’nde kontrol şefliği yaptı. DSİ 1. Bölge Müdür-
lüğünde Bursa Ovaları İşletme Bakım şefi olarak çalıştı. 
1980 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1982 yılından 
bu yana serbest müteahhitlik yapmaktadır. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır. 

Mehmet Alparslan Çerçi

1952 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
1980 yılına kadar İskenderun Demir Çelik Fabrikasında 
kontrol mühendisliği yaptı. 1980-1981 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1982-2002 yılları arasında 
Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde mühendis, başmü-
hendis, inşaat müdür yardımcısı ve inşaat müdürü olarak 
görevini sürdürdü. 2002-2004 yılları arasında özel bir şir-
kette koordinatör olarak çalıştı. 2005-2011 yılları arasın-

da çeşitli özel firmalarda okul, hizmet binası, lojman, altyapı, çevre düzenlemesi, 
gibi işlerde proje müdürü, müşavirlik hizmeti, danışmanlık hizmeti, hakediş ve 
planlama mühendisi olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında ortağı olduğu fir-
masında çalıştı. 
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Hikmet Çeri

1946 yılında, Bayburt’ta doğdu. 1976 yılında, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1977 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1978 yılı 
itibariyle daha önce çalıştığı Karayolları Genel Müdürlü-
ğü bünyesinde sırasıyla; şantiye mühendisi, şantiye şefi, 
başmühendis, otoyol kontrol başmühendisi, müdür yar-
dımcısı olarak çalıştı. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlü-
ğü Elazığ, Mersin ve İstanbul Bölgelerinde Bölge Müdürü 
olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında emekli oldu. 2013 
yılı itibariyle köprü ve otoyol projelerinde proje koordina-
törü olarak görev yaptı.

Mehmet Çete

1953 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1980 yılına kadar 
şantiye şefliği yaptı. 1981 yılında askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra Gaziantep’te kendi ofisini açarak 
kesin hesap, kontrol amirlikleri, proje ve taahhüt işleri 
yaptı. 1999-2004 yılları arasında Şahinbey Belediyesi’nde 
teknik başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2004 yı-
lından sonra ve halen lisanslı değerleme uzmanı olarak 

kendi işinde çalışmaktadır. 1984-1992 yılları arasında Gaziantep İl Temsilciği yö-
netim kurulu üyeliği, 1986-1988 yılları arasında İl temsilciliği görevlerinde bu-
lundum. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İhsan Çetin

1953 yılında, Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
çeşitli firmalarda şantiye mühendisliği yaptı. 1986-1991 
yılları arasında özel bir firma bünyesinde Atatürk Barajı 
inşaatında site inşaat işleri ve şalt sahası başmühendisi 
olarak çalıştı. Kendi işyerini açtı, halen bu şirkette inşaat 
taahhüt işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Saldıray Çetin

1950 yılında, Muğla-Milas’ta doğdu. 1976 yılında, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Plan Dai-
re Başkanlığında çalıştı. Çeşitli özel firmaların fabrika, 
hava alanı, kışla inşaatı, sulama projesi, tünel, yer altı 
suyunu indirme projesi gibi inşaat işlerinde sırasıyla; 
saha mühendisi, kontrol subayı, saha sorumlu müdürü, 
proje müdür yardımcısı ve vekili ile kesin hesap mühen-
disliği yaptı. Ayrıca sahibi olduğu firmasında kooperatif 
inşaatları, okul, stadyum ve bina inşaatlarını tamamladı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ergüder Çiçekçi

1950 yılında, Elazığ-Palu’da doğdu. 1976 yılında, İktisadi 
Ticari İlimler Akademisi Adana Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sek-
törde çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Çivi

1951 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, Boğaziçi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD Northwestern 
Üniversitesinde başladığı Doktora çalışmalarını Deprem 
mühendisliği alanında yine Boğaziçi Üniversitesinde ta-
mamladı. 1985 yılına kadar Northwestern Üniversitesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Araştırma ve Öğretim Görevli-
si, Bilgisayar Sistem Analisti ve Bilgi İşlem Merkezi Mü-
dürü gibi değişik görevler üstlendi. 1985 yılından sonra 
çalışma hayatına özel sektörde devam etti. Özel sektörde 

tasarım direktörü, proje koordinatörü, genel koordinatör, raylı sistemler grup di-
rektörü, proje ve teklif genel müdür yardımcılığı, şirket icra kurulu üyeliği, proje 
icra kurulu başkanlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası alanda 40’ın üzerinde teknik 
bildiri yayınladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Cebir Çolak

1950 yılında, Kırklareli’nde doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir 
firmada çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 
Ardından İstanbul’da özel bir şantiyenin konut inşaatla-
rında şantiyenin yönetim sorumluluğunu üstlendi. 1984 
yılında Eyüp Belediyesi İmar Müdürlüğünde göreve baş-
ladı. Belediyenin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan 
sonra 2012 yılında emekli oldu. 

Servet Çuhadar

1946 yılında, Kahramanmaraş’ta doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Serbest mühendislik yaptı. Kahramanmaraş 
DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. Ankara Barajlar ve 
HES Daire Başkanlığında şantiye şefliği yaptı. Muhtelif 
şirketlerde proje, kontrol ve denetleme görevinde bulun-
du. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Aşer D.Habip

1954 yılında, İstanbul-Şişli’de doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra özel 
sektörde daire, ofis binası, fabrika gibi inşaat işlerini ta-
mamladı.

Alparslan Dağıstanlı

1945 yılında, Artvin-Hopa’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardında özel sektörde çalıştı. 1980 yılında askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra taahhüt işleri yaptı. Daha 
sonra özel sektörde mühendislik ve teknik danışmanlık 
yaptı. 1998 yılında emekli oldu ve muhtelif firmalarda 
danışmanlık yaptı. 
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Mesut Dalçam

1951 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 
yılına kadar ticaretle uğraştı. Kültür merkezi, konut, 
fabrika, belediye ve üniversite inşaatlarında görev yaptı. 
2004 yılında yayımlanmış kitabı bulunmaktadır. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

Hakkı Selçuk Damgacıoğlu

1949 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
2011 yılına kadar Karayolları Bölge Müdürlüğü bünye-
sinde sırasıyla şantiye mühendisi, üst yapı mühendisi ve 
araştırma başmühendisi olarak görev yaptı. 2011 yılın-
da Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü araştırma 
başmühendisliği yaparken emekli oldu. Ayrıca yol, otoyol 
ve asma köprü gibi projeleri tamamladı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

Ahmet Demirayak

1951 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1978-1984 yılları arasında 
İmar ve İskan Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde kontrol 
mühendisliği yaptı. 1984-2013 yılları arasında Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde kontrol mühendisi, 
hasar tespit ve deprem konutları yapım şube müdürü 
ve şube müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında emekli 
oldu. 2013 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyo-
nunda stadyum denetmenliği yapmaktadır.

Bülent Demirel

1949 yılında, Kastamonu’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1978-1979 yılları arasında askerlik hizmeti-
ni tamamladı. 1980-1984 yılları arasında özel bir inşaat 
firmasında şantiye şefliği yaptı. Daha sonra aile şirketin-
de çalıştı. 2000 yılında emekli oldu. 
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Osman Nuri Demirel

1949 yılında, Artvin’de doğdu. 1976 yılında, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Tekel Genel Mü-
dürlüğü Yatırımlar Dairesi Başkanlığında, merkez kontrol 
mühendisi ve uygulama başmühendisi olarak görev aldı. 
Samsun, Tokat, İzmir sigara fabrikası, İzmir Çamaltı Tuz-
lası inşaatlarında merkez kontrol ve uygulama başmü-
hendisi olarak görev yaptı. 1984’te müteahhitliğe adım 
attı ve kendi firmasını kurdu. 2003 yılında emekli oldu. 
Halen özel sektörde proje müdürü olarak çalışmaktadır.

Orhan Demirler

1954 yılında, Çankırı’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 
Burs sınavını kazanarak, ABD de Stanford Üniversitesinde 
yapı dalında master yaptı. Okul dahil yaklaşık 10 yıl ABD 
de kalarak, Kalifornia (Berkeley), New York ( Manhattan) 
ve Massacchusetts (Boston) eyaletlerinde proje mühendisi 
olarak çalıştı. Kalifornia ve Massachusetts eyaletlerinde, 
PE (Professional Engineer) ünvanı aldı. Askerlik görevini 
yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelerde yer aldı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Demiroğlu

1952 yılında, Kahramanmaraş-Engizek’te doğdu. 1976 yı-
lında, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1976-1982 yılları arasında 
serbest çalıştı. 1983 yılında İstanbul 18. Köy Hizmetleri 
Bölge Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisliği yap-
tı. 1985 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve 
başladıktan sonra 2016 tarihine kadar Yol Bakım ve Ona-
rım Müdürlüğünde ile Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünde 
şantiye şefi, kontrol mühendisi, kontrol amiri ve kontrol 

müdür muavini olarak görev yaptı. Görevi gereği çeşitli Komisyon ve Heyetlerde 
yer aldı. 2016 yılında emekli oldu. Ayrıca 1986 yılından bu yana adliyelerde bilir-
kişi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Bülent Denizeri

1950 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, Yıldız Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1977-1992 yılları arasında özel bir firmada 
şantiye mühendisi olarak işletme projesi, kesin hesap, alt 
yapı inşaatı, yol, içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi 
gibi inşaat işlerini tamamladı. 1993-2011 yılları arasında 
çeşitli özel firmalarda toplu konut, askeri hastane, fabri-
ka, saha, havuz, sosyal tesis ve idari bina gibi inşaatlarda 
şantiye şefliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Halil Deveden

1950 yılında, Mersin’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1977 yılında Karayolları Mersin 5.Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra Mersin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 
çalışmaya başladı ve aynı kurumdan 2007 yılında emekli 
oldu. 1994-1999 yılları arasında İMO Mersin Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeliği, 2010-2011 yılları arasında 10. Dönem 
İMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2014-

2015 yılları arasında 12. Dönem İMO Mersin Şube Başkanlığı görevinde bulundu. 
Halen İMO Mersin Şube Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 

Hasan Ali Dinçer

1952 yılında, Kahramanmaraş’ta doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. 1977-1978 yılları arasın-
da Kahramanmaraş Bayındırlık Müdürlüğünde kontrol 
mühendisliği yaptı. Askerlik hizmetini kontrol mühendi-
si olarak tamamladı. 1980-1985 yılları arasında şantiye 
şefliği, kontrol mühendisliği gibi çeşitli görevlerde bulun-
du. 1985-2004 yılları arasında Bakırköy Belediyesi bünye-
sinde kontrol mühendisliği ve müdürlük yaptı. 2004-2008 
yılları arasında Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri ve 

İmar İşlerinde çalıştı. 2008 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından AVM in-
şaatında kontrol elemanı olarak görev yaptı. Halen proje ve uygulama denetçisi 
olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Ali Direkli

1946 yılında, Şanlıurfa’da doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. DSİ Böl-
ge Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanlarına ihaleli işler 
yaptı. Halen müteahhitlik işlerine devam etmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

Ersin Doğan

1952 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. PTT bünyesinde mühendis ola-
rak çalıştı. 2000 yılında TRT Antalya Bölge Müdürlüğün-
de yapı işleri müdürü olarak çalıştı. 2008 yılında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen özel bir yapı dene-
tim firmasında mesleğini sürdürmektedir. 

Hacı Mehmet Doğan

1950 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1984 yılları ara-
sında kamu kurumunda kontrol mühendisliği yaptı. Köy 
Hizmetleri Burdur İl Müdürlüğünde inşaat ve iskan mü-
dürlüğü görevinde bulundu. 1998 yılında emekli oldu. 
Halen özel bir kuruluşta müdürlük yapmaktadır. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.

Macit Ata Doğan

1941 yılında, Afyonkarahisar-Bolvadin’de doğdu. 1976 yı-
lında, Eskişehir Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1966-1968 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1965-1972 
yılları arasında Eskişehir Şeker Fabrikası Makinede ça-
lıştı. 1976-1983 Eskişehir Devlet Mimarlık Mühendislik 
Akademisi bünyesinde çalıştı. 1983-2000 yılları arasında 
Eskişehir Anadolu Üniversitesinde görev yaptı. 2001 yılın-
da emekli oldu. Evlidir.
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Osman Doğan

1952 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Adana Mü-
hendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. Mezuniyet son-
rası ilk olarak Ankara Yol Su ve Elektrik İl Müdürlüğünde 
memur olarak göreve başladı. Bu görevinde kontrol mü-
hendisi ve Etüt ve Proje Şefi olarak görev yaptı. Askerlik 
görevinden sonra özel sektörde çalıştı. Görev alanı ağır-
lıklı olarak İnşaat Hukuku üzerine teknik danışmanlık 
olan aile şirketinin kurucu ortağı ve şirket müdürü ola-
rak Bursa’da çalıştı. 1993-1994 döneminde bir yıl süreyle 
İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilciliği görevinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sedat Dönbak

1953 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yı-
lına kadar öğrenim yıllarında kurmuş olduğu ticaretin 
yanı sıra mühendislik yaptı. Çeşitli şantiyelerde şantiye 
şefliği yaptı. Ayrıca farklı Belediyelerde kontrol mühen-
disliği yaptıktan sonra 2000-2006 yılları arasında şantiye 
şefliği ve üst düzey yöneticilik yaptı, 2006 yılında emekli 
oldu. Halen finans işleriyle uğraşmaktadır. 

Cengiz Dönmez

1954 yılında, Sivas’ta doğdu. 1976 yılında, Ege Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında başladığı mesleki 
yaşantısı, 1986 yılından itibaren şirket ortağı olarak de-
vam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tevfik Döven

1951 yılında, Amasya’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında kamuda 
görev aldı, aynı kurumdan 2002 yılında emekli oldu. 1981 
yılından bu yana adliyelerde bilirkişilik yapmaktadır.
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Ramazan Yalçın Duran

1954 yılında, Zonguldak-Kozlu’da doğdu. 1976 yılında, 
Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik önce-
si TCDD Emanet Heyeti Komisyon Başkanlığı bünyesinde 
çalıştı. Askerlik sonrası özel sektörde şantiye şefi, proje 
müdürü ve koordinatör olarak görev yaptı. 2004 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Yaşar Durğun

1953 yılında, Hatay-Açıkdere’de doğdu. 1976 yılında, 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Üni-
versite ve yatılı bölge okulu inşaatlarında şantiye şefliği 
yaptı. 1978 yılında Hatay YSE İl Müdürlüğünde çalışma-
ya başladı. Sırasıyla; Hatay İl Müdürlüğü, Adana 3.Böl-
ge Müdürlüğü ve Kilis İl Müdürlüğünde çalıştıktan son-
ra 2007 yılında emekli oldu. Halen yapı denetçisi olarak 
mesleğini sürdürmektedir.

Bahri Duru

1954 yılında, Adana-Feke’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir müteahhitlik 
firmasında şantiye şefliği yaptı. 1980 yılında askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra 1977 yılında kurucusu oldu-
ğu firmasında proje ve taahhüt işlerini yapmaya devam 
etti. 1997 yılında firmasını kapatarak muhtelif şirketler-
de çalıştı. 2000 yılından bu yana yapı denetim firmasında 
çalışmaktadır. Ayrıca 2013 yılında okul ve hastane proje-
lerinde çalıştı. 2001 yılında emekli oldu. Evlidir.

Cemal İlhan Duru

1949 yılında, Kastamonu’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1968-1970 yılları arasın-
da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünde teknik ressam-
lık yaptı. 1970-1984 yılları arasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde maliyet mühendisliği görevini sürdürdü. 
1984-1999 yılları arasında Karayolları 13. Bölge Müdür-
lüğü bünyesinde şantiye şefliği ve kontrol şefliği yaptı. 
1999-2015 yılları arasında özel sektörde proje müdürlüğü 
yaptı. Evlidir.
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Fatma Zehra Dülger

1952 yılında, Artvin-Yusufeli’nde doğdu. 1976 yılında, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. University 
of Trondheim, Norwegian Institute of Technology Hid-
roelektrik Santralıların Geliştirilmesi Bölümü (1982) ve 
University of Newcastle Upon Tyne ( UK ) Mühendislik Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği ve 
Temeller Bölümü’nde (1978) okudu. Özel sektörde, sözleş-
me uygulama müdürü, teknik müdür, danışman yönetici-
si, grup müdürü, sözleşme yönetimi bölümü koordinatö-
rü, proje mühendisi olarak çalıştı. 

Süleyman Aday Efeoğlu

1950 yılında, Erzincan’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından YSE Genel Müdürlüğü 
bünyesinde çalışmaya başladı. Köy Hizmetleri 7. Bölge 
Müdürlüğü proje-uygulama şube müdürü olarak görev 
yaptı. 2003 yılında emekli oldu. 2003-2004 yılları ara-
sında Elazığ-Malatya duble yol şantiye şefi olarak çalıştı. 
2012-2014 yılları arasında müşavir bir firmada kontrol 
mühendisliği yaptı. 

Adnan Elagöz

1951 yılında, Bolu’da doğdu. 1976 yılında, Elazığ Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel 
bir inşaat firmasında büro ve şantiye görevlerinde bulun-
du. 1979 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
devlet ve özel sektörde taahhüt işleri yaptı. 1989 yılın-
da otel şantiyeleri görevlerinde çalıştı. 1996 yılından bu 
yana konut sektöründe şantiyelerde çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Enver Eliçin

1945 yılında, Van’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Van DSİ 17.Bölge Müdürlü-
ğünde proje ve inşaat başmühendisliği görevine başladı. 
Teknik eleman olarak proje ve inşaat baş mühendisliği ve 
171. Teknik Şubede şube müdürlüğü yaptı. 2004 yılında 
emekli oldu.

Zeki Emiroğlu

1952 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında Adana İkti-
sadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Akşam Bölümünden mezun oldu. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra yurtdışı ve yur-
tiçinde çeşitli illerde tünel, konut, fabrika inşaatlarında 
şantiye şefliği yaptı. 1984-1986 yılları arasında resmi 
ihale taahhüt işleri yaptı. 1997 yılında emekli oldu. Emek-
liliğinin ardından halen kontrol mühendisliği yapmakta-
dır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Cihan Emre

1948 yılında, İzmir-Konak’ta doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1977-1979 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1979-1990 yılları arasında Toprak Mahsulle-
ri Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisliği ve 
inşaat yatırım şefliği görevini yürüttü. 1990-2004 yılları 
arasında Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon ve İzmir illeri Böl-
ge Müdürlüğünde inşaat mühendisi, teknik işler şefi ve 
teknik işler servis şefi olarak görev yaptı. Aynı kurumdan 

2005 yılında emekli oldu. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 38. ve 
39. dönemlerinde Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak görev aldı. Özel bir inşaat 
firmasının şantiyesinde yapı denetçiliği görevini yürüttü.
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Necil Engür

1954 yılında, İstanbul’da doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesin-
den 1976 yılında lisans, 1979 yılında yüksek lisans dip-
lomalarını aldı. Askerlik görevinden sonra özel sektörde 
proje şefi, teknik müdür, proje müdürü olarak çalıştı. Ha-
len çalışmaktadır. Evli, bir çocuk babasıdır.

Ali Rahmi Er

1942 yılında, Antalya-Kalhan’da doğdu. 1964 yılında Gazi 
Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Mezu-
niyetinin ardından Matematik öğretmenliği yaptı. 1976 
yılında Adana Mühendislik İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1976 yılında Adana Belediyesi, 1980 
yılında Adana Belediyesi Başkan vekilliği yaptı. Emeklidir. 
Ayrıca özel sektörde görev yaptı. 

Zekeriya Er

1950 yılında, Denizli-Çivril’de doğdu. 1976 yılında Es-
kişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Pamukkale Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana 
Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1977-
1978 yılları arasında Denizli YSE İçme Sularında çalıştı. 
1979 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılından 
bu yana Denizli’de serbest mühendis ve müteahhit olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ferhat Cengiz Eral

1952 yılında, Manisa’da doğdu. 1976 yılında, Ege Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Me-
zuniyetinin ardından serbest mühendislik faaliyetlerinde 
bulundu. 1980-1984 yılları arasında DSİ Alaşehir sula-
masında kontrol amirliği yaptı. 1984-1988 yılları arasın-
da ortağı olduğu firmasında görev yaptı. 1988-2015 yıl-
ları arasında çeşitli özel firmalarda mesleğini sürdürdü. 
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Mehmet Eratak

1954 yılında, Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. 
YSE İçme Suları mühendisliği yaptı. Özel sektörde çalıştı. 
Halen meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

Cahit Erdemirel

1946 yılında, Van’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1976 yılında YSE İl Müdürlüğünde göreve başladı, 
içme suları ve köprü kontrol mühendisliği yaptı. Aynı ku-
rumda planlama şube şefliği görevini yürüttü. 1986 yılın-
da Trabzon Bölgesine bağlı Gümüşhane Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğüne mühendis olarak atandı, yol şube müdürü 
olarak çalıştı. 1996 yılında Manisa Köy Hizmetleri İl Mü-
dürlüğü Etüt ve Proje Müdürlüğünde çalıştı aynı kurum-

da yol şube müdürlüğü yaptıktan sonra 2003 yılında emekli oldu. Emekliliğinin 
ardından özel sektörde şantiye şefliği yaptı. Halen yapı denetim uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Baki Erdoğan

1955 yılında, Zonguldak-Üçköy’de doğdu. 1976 yılında, 
Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1979 yılla-
rı arasında KDZ. Ereğli Belediyesinde çalıştı. 1979-1980 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1981-1986 
yılları arasında yurtdışında özel bir şirketin muhtelif şan-
tiyelerinde şantiye şefliği yaptı. Daha sonra ülkeye döne-
rek daire, işyeri ve yazlık inşaatları yaparak 2002 yılına 
kadar müteahhitlik yaptı. 1996 yılında kendi firmasını 
kurdu. 2002 yılında emekli oldu. 2012 yılında kurmuş ol-

duğu yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.
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Ömer Erdoğmuş

1948 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında Adana İkti-
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1976-1977 
yılları arasında TCDD Adana Şube Müdürlüğü’nde görev 
yaptı. 1978-2003 yılları arasında DSİ 6. Bölge Müdürlü-
ğünde çalıştı, aynı kurumdan emekli oldu. 2007-2009 yıl-
ları arasında hafif raylı sistem inşaatında çalıştı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Ersin Eren

1949 yılında, Balıkesir’de doğdu. 1976 yılında, Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden 
mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. 1974-1985 yılları 
arasında kurucusu olduğu şirketlerde çalıştı. 1990-2010 
yılları arasında çeşitli özel firmalarda görev yaptı. Halen 
mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Gültekin Eren

1954 yılında, Adapazarı’nda doğdu. 1976 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Özel sektörde statiker ve mimar olarak çalıştı. İsveç’e gi-
derek Master eğitimini tamamladı. Özel sektörde inşaat 
kontrolörü, kalite kontrol ve proje müdürü yardımcısı, 
şantiye şefi, proje müdürlü, lojistik ve koordinasyon mü-
dürü, genel müdür olarak çalıştı. 2000 senesinde PhD un-
vanı aldı. 2001’de kendi şirketini kurdu. Yurtdışı hizmet-
lerde bulundu. 

Faruk Ergelen

1950 yılında, Balıkesir’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Çeşitli özel kuruluşlarda sanayi yapılarının pro-
je çalışmalarında yer aldı. 1990’lı yıllarda kentsel arıtma 
tesislerinin projelendirilmesi ve kontrollüğünde bulundu. 
Bir dönemde İstanbul’da Taksim-Şişhane metrosunun 
proje çalışmalarında ve Şişhane İstasyonu kazısında yer 
aldı. 2004 yılında emekli oldu. Yapı denetim işleri ile mes-
leğini sürdürmektedir.
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Hakkı Ergül

1951 yılında, Uşak’ta doğdu. 1976 yılında, Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir inşaat firmasında 
ağırlıkla kamu inşaatında şantiye şefliği yaptı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra 1980 yılında Uşak-Si-
vaslı Belediyesinde göreve başlayıp, Uşak Belediyesindeki 
görevine devam etti. 1981 yılında memur, 1990 yılında 
fen işleri müdür vekili, 1994 yılında fen işleri mühendisi 
ve 1998 yılında fen işleri müdür vekili olarak çalıştıktan 
sonra 2001 yılında kamu görevinden ayrıldı. 2003 yılında 

emekli olduktan sonra özel bir inşaat firmasının kamu ihalesinde, ihale ve son-
rası şantiye şefliği yaptı. 2012-2015 yılları arasında özel bir inşaat firmasında 
görev yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Mehmet Erişen

1950 yılında, Balıkesir-Balya’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi gece bölü-
münden mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. Özel sek-
törde çalıştı. Bayındırlık Bakanlığı Çanakkale Bayındırlık 
İl Müdürlüğünde göreve başladı. Balıkesir DSİ 25. Bölge 
Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 
Seri İstikşaf, İstikşaf ve Planlama Raporları hazırladı. 
1991 yılı Ocak ayında DSİ Gönen Şube Müdürlüğüne ta-
yin oldu. Aynı yıl tekrar Balıkesir Bölge Müdürlüğüne geri 
döndü ve Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünde göreve baş-

ladı. Hak ediş, Kesin hesap incelemesi ve Keşif hazırlama işlerinde çalıştı. DSİ Gö-
nen-Biga ve Manyas Projeleri Kontrol Şube Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak 
atandı. 2011 yılında şube müdürü olarak DSİ Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğüne 
tayin oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hasan Erkan

1947 yılında, Kırıkkale-Hasandede’de doğdu. Ankara Dev-
let Mimarlık Mühendislik İnşaat Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden 1976 yılında mezun oldu. 1976-1977 
yılları arasında Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 
İnşaat Dairesi’nde mühendis olarak göreve başladı. As-
kerlik görevini yaptı. 1979-1986 tarihlerinde; İller Banka-
sı Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Başkan-
lığında; İnşaat Mühendisi ve Baş Mühendis, 1986-2004 
yılları arasında İller Bankası Gaziantep ve Adana Bölge 
Müdürlüğünde Şube Müdürlüğünde görev yaptı ve Adana 

Bölgeden 2004’te emekli oldu. Halen özel sektörde çalışmaya devam etmektedir.
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Mahmut Erküçük

1954 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana İkti-
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından özel bir proje bürosunda çalıştı. Cezaevi 
inşaatında şantiye şefliği yaptı. 1979 yılında askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra proje bürosu açarak proje 
ve inşaat işleri ile danışmanlık hizmetlerinde bulundu. 
Halen çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk ba-
basıdır.

Halil Erol

1949 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulundan mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından çeşitli özel firmalarda çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra İstanbul’da Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı İşleri 1. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi ola-
rak göreve başladı. 2003 yılında İstanbul Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğünden emekli oldu. İstanbul’da okul ve 
tesisin temelinden bitimine kadar kontrollüğünü yaptı 
ve hizmete açılmasını sağladı. Emekli olduktan sonra bir 

süre özel sektörde çalışmaya devam etti. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mete Erpam

1949 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mesleki yaşamı boyunca serbest olarak çalıştı. 
Halen büro hizmeti vermektedir.

Halim Ersoylar

1946 yılında, Sivas’ta doğdu. 1976 yılında, Sakarya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Köy Hizmetleri bünyesinde ça-
lıştı. 2005 yılında emekli oldu. Şantiye şefliği yaptı ve yapı 
denetim şirketinde çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Sadi Ersöz

1947 yılında, Elazığ-Palu’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Akşam Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince 
İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Şubesinde 
teknik ressam olarak çalıştı. 1976-1978 yılları arasında 
İller Bankası 8. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1978 yılında 
askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1979 yılından 
sonra serbest çalışmaya başladı. Halen altyapı, üstyapı, 
altgeçit, üstgeçit ve köprü inşaatı ağırlıklı taahhüt işleri 
yapmaktadır. 

Hasan Ertaş

1950 yılında, Çankırı-Şabanözü’nde doğdu. 1976 yılında, 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş 
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından TCDD bünyesinde çalıştı. 
1977 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1979 yılında 
yurtdışında çalıştı. 1981-1983 yılları arasında müşavirlik 
yaptı. 1983-1993 yılları arasında serbest mühendislik ve 
müteahhitlik yaptı. Ardından, Altındağ ve Mamak Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğünde kontrol mühendisliği göre-
vini yürüttü. 2000 yılından bu yana serbest mühendislik 
ve müteahhitlik yapmaktadır.

Mesut Ertunç

1948 yılında, Isparta-Senirkent’te doğdu. 1976 yılın-
da, İzmir Ege Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi 
yıllarında Yüksekokulun İnşaat Bakım ve Fen Heyeti Mü-
dürlüğünde sürveyan olarak çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladı. Halen mesleğini sürdürmektedir.

Ahmet Ertürk

1946 yılında, Gaziantep-Nizip’te doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. İstanbul’un su dağıtım şebekeleri yapı-
mında görev aldı.
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Meral Ertürk

1946 yılında, Zonguldak’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mesleki yaşamını şantiyelerde çalışarak sürdür-
dü. 

İsmail Eser

1951 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mesleğine serbest çalışarak devam etti. Dört 
dönem İMO Kayseri temsilciliğini yürüttü. Halen serbest 
çalışarak mesleğine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Tunçay Evren

1941 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında Ege Üniver-
sitesi İnşaat Mühendisliği Gece Bölümünden mezun oldu. 
Lisans eğitimi süresince çalıştığı PTT Bölge Baş Müdür-
lüğünde mühendis olarak çalışmaya devam etti. 1998 yı-
lında PTT’den emekli oldu. Halen özel bir yapı denetim 
firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Şükrü Çağlar Ezen

1952 yılında, Isparta’da doğdu. 1976 yılında, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1976-1979 yılları arasında Bayındırlık Bakan-
lığı DLH Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 1978 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde master çalışma-
sını tamamladı. 1980 yılındaki askerlik görevinden sonra 
özel bir şirkette bölge müdürü olarak 1985 yılına kadar 
Suudi Arabistan’da bulundu. 1985-1988 yılları arasında 
özel bir firmada proje müdürü olarak çalıştı. 1988 yılın-
dan itibaren ortağı olduğu şirketinde bina ve altyapı in-

şaatları, müşavirlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Faki

1949 yılında, Konya-Bozkır’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında be-
lediyede teknik eleman olarak çalıştı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra Bahçelievler Belediyesinde İmar ve 
Fen İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1981-1985 
yılları arasında İstanbul Belediye İmar ve Planlama Mü-
dürlüğünde görev yaptı. 1985 yılında Bakırköy Belediyesi 
teknik birimlerinde imar şefi, kontrol amiri ve teknik mü-
dür muavinliği görevinde bulundu. 2004 yılında emekli 

oldu. Konut ve müteahhitlik işi yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında proje 
denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yüksel Galata

1948 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Aynı yıl Erzurum Belediyesi İmar Müdürlü-
ğünde göreve başladı 1982-1987 yılları arasında Erzu-
rum Belediyesi İmar Müdürlüğünde imar müdürü olarak 
görev yaptı. 1997 yılında Erzurum Vakıflar Bölge Müdür-
lüğünde Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yaptı, 2001 
yılında emekli oldu. Halen serbest proje ve taahhüt işleri 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hayati Gardiyanoğlu

1947 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1975-1985 yılları arasında YSE Müdürlüğü 
bünyesinde içme suları mühendisliği, içme suları şefi, yol 
işleri şefi, etüt işleri şefi, il müdür yardımcılığı ve il mü-
dürlüğü yaptı. 1978-1980 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1985-1991 yılları arasında Köy Hiz-
metleri bünyesinde il müdürü, bölge müdür yardımcısı ve 
bölge müdürü olarak çalıştı. 1991-1997 yılları arasında 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlük Köy Yolları Daire Başkanlığında çalıştı aynı ku-
rumdan emekli oldu. 1997-2011 yılları arasında çeşitli özel firmalarda konut, 
kooperatif, konut, çevre düzenleme ve metro inşaatı gibi işlerde proje müdürlüğü 
yaptı. Halen özel bir otel projesinde proje müdürlüğü yapmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 
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Oktay Gencer

1952 yılında, Kars-Arpaçay’da doğdu. 1976 yılında, Ada-
na Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kars 
Bayındırlık Müdürlüğünde çalıştı. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra yeniden Kars Bayındırlık Müdürlü-
ğünde çalışmaya devam etti. 1989 yılında Kırıkkale Ba-
yındırlık Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev 
yaptı. 1997 yılında sırasıyla; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, İskan Daire Başkanlığı ve 
Yapı Denetim Dairesi Başkanlığında çalıştı. Halen Yapı 

Denetim Dairesi Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğünde mühendis olarak 
çalışmaktadır.

Özcan Genç

1953 yılında, Kırklareli’nde doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir büroda çalıştı. 
1979 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ça-
lıştığı büroya ortak olarak 1988 yılına kadar devam etti. 
1992 yılından bu yana kurucusu olduğu firmasında ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Bürosunda statik hesap ya-
pımı, statik proje gibi işler yaptı. 1997 yılında Organize 
Sanayi Bölgesinde kontrol mühendisliği yaptı. Ayrıca böl-

ge içi yollar, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, isale, ve terfi hattı, gömme 
su deposu, terfi istasyonu ve telekom inşaatı yapım işlerini tamamladı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Mehmet Gençer

1945 yılında, Kayseri-Gömeç’te doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest çalıştı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1980-1985 yılla-
rı arasında Atatürk Kültür Merkezinde teknik şef olarak 
çalıştı. 1985 yılında Beşiktaş Belediyesinde fen işleri şefi 
olarak göreve başladı. Aynı kurumda 1990 yılında fen iş-
leri müdür yardımcısı, 1994-2004 yılları arasında fen iş-
leri müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında 
emekli oldu. 



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

64

Mehmet Gerçek

1951 yılında, Bilecik-Yenipazar’da doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1980 yılına kadar resmi taahhüt işlerinde gö-
rev alarak fabrika tesisleri inşaatı ve hükümet konağı 
gibi inşaatı işlerini tamamladı. 1980 yılından sonra özel 
sektörde görevler alarak, iş merkezi, lojman, fabrika, site, 
konut, yüzme havuzu gibi inşaat işlerini tamamladı. 

Eliya Gerşon

1955 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. İTÜ 
İnşaat Fakültesi Yapı Dalında yüksek lisans yaptı. Özel 
sektörde proje şefi, statik hesap şefi, prefabrike beton ya-
pılar statik şefi olarak çalıştı, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Masif Yapılar Kürsüsü asistanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Ömer Gezmiş

1948 yılında, Giresun-Karakoç’ta doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl kendi 
adıyla şirket kurdu. 1994-1999 yılları arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclis üyeliği yaptı. Yine 
aynı dönemde Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı, 
Belediye Başkan Vekilliği, Meclis Başkanlığı ve İmar Ko-
misyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca plaza, kuyumcular çar-
şısı, konut ve işyeri proje ve kontrol mühendisliği görev-
lerinde bulundu. Halen kendi firmasında yönetim kurulu 

başkanlığı, yeminli özel mühendis, denetim mühendisliği ve bilirkişi olarak mes-
leğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ali Zafer Girit

1953 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, ODTÜ İnşa-
at Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Özel sektörde, 
yönetim kurulu başkanı, genel müdür, genel müdür yar-
dımcısı, bölge müdürü, proje müdürü, kontrol şefi, şanti-
ye şefi yardımcısı, proje mühendisi olarak çalıştı. Halen 
çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Erol Göçmenata

1952 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniversi-
tesi Buca Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1978 yılları 
arasında ofis mühendisi, 1978-1980 yılları arasında ise 
statik mühendis olarak görev yaptı. 1980 yılından bugü-
ne kadar müteahhit olarak İzmir’in çeşitli bölgelerinde 
konut ve sanayi yapısı inşa etmiştir. İzmir’de büyük met-
rajlı konut, iş merkezi ve sanayi yapısı işlerinin yapımı, 
İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesinin inkişafında, 
sahibi olduğu inşaat firması ile müteahhit firma olarak 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erdoğan Gökdemir

1941 yılında, Eskişehir-Mecidiyeköprüsü’nde doğdu. 1976 
yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1969 
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Ayrıca lisans eğiti-
minden önce mekaniker ve teknik ressam olarak çalıştı. 
Mezuniyetinin ardından ortağı olduğu firmasında 2000 
yılına kadar çeşitli inşaat işleri yaptı. Cami, fabrika, dük-
kan, büro, resmi işler, belediye sarayı gibi taahhüt işleri 
yaptıktan sonra emekli oldu. 
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Azmi Gökmen

1954 yılında, Samsun-Vezirköprü’de doğdu. 1976 yılın-
da, Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 
yılları arasında Ankara Toprak ve Tarım Müsteşarlığın-
da uzman inşaat mühendisi olarak müsteşarlık bünye-
sinde yapımı devam eden inşaatların kontrolünü yaptı. 
1977-1979 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-1982 yılları arasında Ankara Afet İşleri Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde Türkiye çapındaki afet konut inşa-
atlarının kontrolü ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen 

sel afeti nedeniyle kurulan Afet İnşaat Amirliğinde afet şefi olarak afet konutla-
rı inşaatı denetimini yaptı. 1982-1999 yılları arasında Kahramanmaraş İl İmar 
Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde ya-
pımı devam eden afet konut inşaatları ve devlet yapılarının kontrolünü yaptı. 
1999-2006 yılları arasında Tekirdağ Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde 
yapımı devam eden devlet yapılarının kontrolünü yaptı ve aynı kurumdan emekli 
oldu. 2010-2015 yılları arasında özel bir yapı denetim firmasında çalıştı. 2015 
yılından bu yana özel bir firmada denetçi inşaat mühendisi olarak mesleğini sür-
dürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ali Sidal Göksu

1952 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1990 yılları 
arasında özel bir şirket bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında 
saha mühendisliği, müdür yardımcılığı ve genel müdür-
lük yaptı. Ayrıca 1978-1980 yılları arasında askerlik hiz-
metini kontrol mühendisi olarak tamamladı. 1990-2001 
yılları arasında özel bir şirketin toplu konut projesinde 
teknik grup müdürü olarak çalıştı. 2001-2011 yılları ara-
sında özel bir şirketin yurtdışı hizmetleri bölümünde ge-

nel müdürlük yaptı. 2011 yılından bu yana özel bir şirkette genel koordinatör 
yardımcılığı yapmaktadır. 
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Yusuf Göktürk

1953 yılında, Malatya’da doğdu. 1976 yılında, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından TCDD 5. İşletme yol servi-
sinde inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979-1981 yılları arasında Malat-
ya Belediyesinde inşaat mühendisi olarak göreve başla-
dı, imar müdürlüğü yaptı. Daha sonra müteahhit olarak 
1989 yılına kadar yap-sat ve kooperatif inşaatları yaptı. 
1989 yılında kurucu ortağı olduğu şirketinde kara kuv-
vetleri helikopter pisti yapımı, ordu evi yapımı, demiryolu 

yükleme alanı yapımı, havalimanı güvenlik yolları ve aydınlatma yapımı, içme 
suyu, termik santrali ulaşım yolları yapımı ve kat karşılığı daire işlerini tamam-
ladı. Halen yap-sat inşaatları yapmaktadır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bülent Gönen

1953 yılında, Isparta-Şarkikaraağaç’ta doğdu. 1976 yılın-
da, Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Çeşitli illerde 
şantiye şefi olarak çalıştı. 1978 yılı itibariyle İstanbul YSE 
1. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 2005 yılında Kü-
çükçekmece Belediyesinden emekli oldu. Emekliliğinden 
bu yana yapı denetçisi olarak çalışmaktadır. 2009 yılı iti-
bariyle hukuk ve ceza alanlarında, 2010 yılında hukuk, 
ceza ve kamulaştırma alanlarında adli bilirkişilik yap-
maktadır. 

Oktay Gördük

1951 yılında, Hatay-Yayladağı’nda doğdu. 1976 yılında 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mesleki hayatı süresince projecilik, kontrol mühen-
disliği, proje müdürlüğü ve müteahhitlik yaptı. Halen 
mesleğini sürdürmektedir.
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Metin Görmen

1952 yılında, Van’da doğdu. 1976 yılında, Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1975 yılında Karayolları bünyesinde sanat sınıfı ola-
rak çalıştı. Mezuniyetinin ardından Karayolları Van Böl-
ge Müdürlüğünde kontrol mühendisliği yaptı. 1978-1980 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1983 
yılları arasında yol inşaatlarında şantiye şefi ve kontrol 
şefi olarak çalıştı. Karayolları bünyesinde 1987-2009 yıl-
ları arasında arazi mühendisliği, başmühendislik, vekale-
ten müdür yardımcılığı, müdür yardımcısı, bölge müdürü 

ve otoyol daire başkan yardımcısı olarak çalıştı. Halen Genel Müdürlük Teftiş 
Kurulunda başmüfettiş olarak çalışmaktadır. 

Zeki Güç

1954 yılında, Aydın-Hisarçandır’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1977 
yılında kadar Antalya Belediyesi İmar Müdürlüğünde ge-
cekondu ve yapı denetim bölümü başkanlığı, iskan raporu 
bölüm başkanlığı, statik ve betonarme proje denetimi gö-
revlerinde bulundu. 1979 yılında fen işleri muavinliğine 
atanarak Belediyenin doğu garajı dükkan inşaatları ve 
benzin istasyonu, kütüphane ve bir çok yaya kaldırımı ile 

refüj düzenlemeleri gibi inşaatların yapımı ve kontrol mühendisliğini yürüttü. 
1985 yılında Belediyeden ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Özel teknik proje 
müellifliği ve teknik uygulama işlerinden sonra 1987 yılında inşaat taahhüt iş-
lerine başlayıp yapsat inşaatlarını tamamladı. 1992 yılında dükkan, duvar inşa-
atları, subasman betonları, site içi yolları bordürlerinin ve istif saha betonlarını 
yapımı, PTT ve santral binası, camii inşaatının yapımını yüklenici firma olarak 
tamamladı. 1994 yılından itibaren çevre duvar korkuluklarının yapımı, mezarlık 
düzenlenmesi ve köprü menfez inşaatları gibi işleri yüklenici firma olarak yaptı. 
1998 yılında emekli oldu.

Hüseyin Gül

1949 yılında, Artvin-Şavşat’ta doğdu. 1976 yılında, Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş İnşa-
at Mühendisliğinden mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. 
Özel sektörde; kontrol mühendisi, kontrol amiri, inşaat 
müdürü, fabrika müdür yardımcısı, şantiye şefi, şantiye 
müdürü, proje müdür yardımcısı olarak çalıştı. Emekli-
dir. Halen kurucu ortağı olduğu firmada çalışmaktadır. 
Evlidir.
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Mustafa Gül

1949 yılında, Konya’da doğdu. 1976 yılında, Konya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetten sonra İstanbul’da 
çalışmaya başladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İş-
letme İktisadi Enstitüsünü tamamladı. 1976-1979 yılları 
arasında statik büroda çalıştı. 1979-1980 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1981-1991 yılları arasın-
da özel sektörde yapım işleriyle uğraştı. 1991-2002 yılları 
arasında kurucu ortağı olduğu firmasında prefabrik yapı 
olan sanayi yapılarında çalıştı. 2002 yılında farklı bir in-

şaat şirketi kurdu. 2006-2010 yılları arasında yurt dışında mesleğini sürdürdü. 
2004 yılından bu yana özel firmada çalışmaktadır. 

Muhammet Seid Gülakar

1954 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1979 yılında, aynı üniversitede yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından özel bir 
firmada mühendislik yaptı. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İş-
leri 12.Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi ve statik 
büro başmühendisi olarak görev yaptı. Ardından yurt dı-
şında şantiye mühendisliği yaptı. Daha sonra İstanbul’da 
özel firmada şantiye şefliği yaptı. Aynı zamanda inşaat 
taahhüt işleri, proje, danışmanlık ve gayrimenkul değer-
leme uzmanlığı yaptı. 

Ömer Güler

1950 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne atandı. 
Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne naklen geçti. Adana 
Mühendislik Okulunda öğretim görevliliği yaptı. Emekli 
olduktan sonra, üniversitedeki görevine devam etti. Özel 
bir firmada koordinatör olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Tuncay Gümüş

1945 yılında, Muğla’da doğdu. 1976 yılında, Ege Üniver-
sitesi Buca Mimarlık-Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak 
Daire Başkanlığında görev yapıp, yine aynı kurumdan 
1997 yılında emekli oldu. Emekliliğin ardından çeşitli 
şantiyelerde şantiye şefliği görevini sürdürmektedir.

Mustafa Çetin Gümüşoğlu

1954 yılında, Rize-Fındıklı’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. İTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Bölümünden 
ise 1979 yılında mezun oldu. Daha sonra İTÜ Maden Fa-
kültesi “Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği” Kürsü-
sünde, 1979-82 yılları arasında Öğretim Üyeliği yaptı, 
1982-86 yılları arasında ise Londra Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Imperial College’dan “Yeraltı Yapılarının 
Tasarımı“ üzerine doktora derecesini aldı. Askerlik görevi-
ni yaptıktan sonra özel sektörde ulaştırma, altyapı ve bina 

projeleri ile ilgili genel yönetim ve mühendislik faaliyetlerinde bulundu. 2010-13 
yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyeliği, EPFL Lozan’da ise 
“ Misafir Profesörlük “ yaptı. Halen, SKL Mühendislik İnşaat ve Ticaret A. Ş şirke-
tinde “Uluslararası İşler Direktörü” olarak görevine devam etmektedir.

Yusuf Günaydın

1951 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Elazığ Köy Hizmetlerinde 
göreve başladı. 1985 yılında Fırat Üniversitesinde yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Kıbrıs’ta göletler konusunda 
proje ve uygulama yaptı. Elazığ Köy Hizmetleri Bölge Mü-
dür Yardımcısı ve İl Müdürlüğü görevini yürüttü. 2000 yı-
lında Adana Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünde müdür 
yardımcısı, 2001 yılında Köy İşleri Bakanlığı içme suları 
şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2002 yılında 

emekli oldu. 2002 yılından sonra yurtiçi ve yurtdışında kesin hesap ve proje ça-
lışmalarında bulundu. Halen özel bir şirkette mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca 
kendisine ait plastik trapez sulama kanalları hakkında üretim gerçekleştirdi. 
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Halil Güncan

1952 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatını serbest 
mühendislik ve müteahhitlik yaparak geçirdi. Emeklidir. 
1994-2004 yılları arasında 2 yıl İMO Denizli Şubesi Yöne-
tim Kurulu Yedek Üyeliği, 4 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği, 4 
yılda Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Yusuf Ziya Günday

1949 yılında, Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 1976 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından Sümerbank’ta kontrol mühendi-
si olarak çalıştı. 1979 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi bünyesinde kontrol 
mühendisliği görevine başladı. 2004 yılında emekli oldu. 
Halen özel bir yapı denetim firmasında denetçi olarak 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Feyzi Gündoğan

1943 yılında, Giresun-Düzköy’de doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksekokulu Akşam İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1967-1971 yılları arasında İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğünde kamu görevlisi olarak mesle-
ğine başladı. 1971-1972 yılları arasında askerlik hizme-
tini tamamladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan son-
ra 1972-1979 yılları arasında Maliye’de kamu görevlisi 
olarak çalıştı. 1979-2008 yılları arasında T.C. Karayolları 
Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 1979-2008 yılları 

arasında Karayolları bünyesinde şantiye mühendisliği, şantiye şefliği, otoyol ba-
kım mühendisliği, otoyol bakım işletme şefi ve otoyol hendek bakım işletme şefliği 
yaptı. 2008 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

72

Zafer Güner

1953 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
projecilik yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan son-
ra Denizli’de serbest inşaat mühendisi-müteahhit olarak 
proje, resmi ve özel inşaat taahhüt işleri yaptı. 

Ragıp Altan Güney

1952 yılında, Aydın-Karacasu’da doğdu. 1976 yılında, İz-
mir Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılından bugüne dek, 
serbest statik-betonarme hesap ve projeci, kontrol mü-
hendisi ve şantiye şefi olarak mesleğini sürdürdü. Serbest 
projeciliğin yanında kamulaştırma ve diğer konularda bi-
lirkişilik ve taşınmaz değerleme uzmanlığı hizmetlerinde 
bulundu. Aydın İli belde belediyelerinde sözleşmeli olarak 
fen ve imar işleri görevinde bulundu. Aydın Belediyesinde 

3 dönem (1989-1994, 2004-2009, 2009-2014) Meclis üyeliği ve İmar komisyonun-
da başkanlık yaptı. Belediye Meclisi 1. Başkan vekilliği görevinde bulundu. 2 dö-
nem (1976-1977, 1984-1985) İMO Aydın Temsilciği görevini yürüttü. 1994 yılında 
yapılan İMO Aydın Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçile-
rek kurucu başkan oldu. 6 Dönem (1994-2005), 12 yıl Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı ve 1 Dönem (2006-2007) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 5 dönem TMMOB 
Aydın İKK Sekreterliği görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sefer Güney

1955 yılında, Adana-Hunutlu’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1978 yılları 
arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizas-
yon Dairesi Başkanlığında görev yaptı. 1980-1987 yılları 
arasında çeşitli özel firmalarda çelik yapı imalat, montaj, 
prefabrik, entegre tesis inşaatları gibi işlerde şantiye şef-
liği, şantiye şef yardımcılığı, işlerinde çalıştı. 1987-2013 
yılları arasında İller Bankası bünyesinde sırasıyla kontrol 
mühendisi, şube müdürü ve teknik uzman olarak görev 

yaptı. 2013 yılında emekli oldu. Emekliliğinden bu yana özel bir firmada denetçi 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Evlidir. 
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Mehmet Esat Gürcan

1951 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendisli Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulundan dan mezun oldu. Askerlik göre-
vini yaptıktan sonra DHMİ Atatürk Havaalanında inşaat 
mühendisliği, inşaat başmühendisliği ve havalimanı baş-
müdür yardımcılığı yaptı. Kapadokya Meydan Müdürlü-
ğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında emekli oldu. Yapı 
denetim faaliyetinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nejat Gökhan Gürkaya

1953 yılında, Zonguldak-Filyos’ta doğdu. 1976 yılında, 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Çeşitli illerde 
ve özel firmalarda resmi ihalelerde görev aldı. Ayrıca özel 
firmalarda şantiye şefliği, grup müdürü, teknik müdür, 
teknik koordinatör, kontrol amirliği ve proje müdürlüğü 
yaptı. Çeşitli köprü, yol, dere ıslahları, gölet, spor tesisle-
ri, park bahçe yapım düzenleme, su depoları ve trafo mer-
kezi ile dağıtım şebekeleri gibi çeşitli projeleri tamamladı. 
İMO 40-41 ve 42. dönemlerinde Denetleme Kurulunda gö-

rev aldı. Emekliliğinin ardından muhtelif işlerde danışmanlık, bilirkişilik, koordi-
natörlük görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

A. Erol Gürocak

1946 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Toprak ve İskan İl Müdür-
lüğünde mühendis olarak göreve başladı. Aynı kurumda 
başmühendis olarak çalışmaya devam etti. Askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra Zonguldak Bayındırlık İl 
Müdürlüğünde çalıştı. 1978 yılında Zonguldak Toprak 
ve İskan Müdürü, 1980 yılında Kırşehir İl Müdürü ola-
rak atandı. Genel Müdürlüğün Köy Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğüne dönüşmesiyle Sivas Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde çalışmaya devam 
etti. 1992 yılında çeşitli illere mühendis olarak ataması oldu. 2004 yılında emekli 
oldu. Halen özel bir yapı denetim firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
üç çocuk babasıdır.
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Haldun Güven

1949 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğü İnşaat Dairesinde göreve 
başladı. 1979 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnşa-
at Dairesinde çalıştı. Aynı kurumdan 2006 yılında emekli 
oldu. 2006 yılından bu yana çeşitli yapı denetim şirket-
lerinde farklı görevlerde çalıştı. Halen bir yapı denetim 
firmasında mesleğini sürdürmektedir. İki çocuk babasıdır. 

Selim Hacınecipoğlu

1949 yılında, Erzurum-Yeşilyurt’ta doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayol-
ları 5. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1979 yılında asker-
lik hizmetini tamamladıktan sonra Karayolları 9. Bölge 
Müdürlüğüne atandı. 1995 yılında Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünde sırasıyla; kontrol mühendisi, şantiye şefi, 
kontrol şefi ve araştırma başmühendisi olarak görev yap-
tı. 2014 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Haşimi

1950 yılında, Şanlıurfa-Viranşehir’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Karayolları Diyarbakır 9.Bölge Mü-
dürlüğünde göreve başladı. Askerlik görevini yaptıktan 
sonra görevine dönerek kontrol şefi ve şantiye şefi olarak 
çalıştı. Özel bir firmada yol yapım şantiye şefi, teknik iş-
lerden sorumlu müdür olarak görev yaptı. 2012 yılında 
emekli oldu. Halen özel sektörde başmühendisi olarak gö-
rev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İMO Genel 
Merkezi 41-42-43’ncü dönem demetleme kurulu üyeliği ve 
raportör görevlerinde bulundu.

Ahmet Hatay

1952 yılında, Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde 
çeşitli görevlerde çalıştı.
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Hakkı Hava

1950 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl meslek hayatına An-
kara Toprak İskan Müdürlüğü bünyesinde başladı. Daha 
sonra Ankara Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesin-
de görevine devam etti. Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara 
Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta iken 2004 yılında 
emekli oldu. Daha sonra 2007 yılında bir yapı denetim 
firmasında danışmanlık ve inşaat yapı denetçisi olarak 
görev yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Kenan Hayırlıoğlu

1950 yılında, Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest mühen-
dislik, şantiye şefliği, müteahhitlik ve bilirkişilik yaptı. 
Halen sahibi olduğu firmasında mesleğini sürdürmekte-
dir. Evlidir.

Mahmut Kamil Hoşver

1948 yılında, Rize-Pazar’da doğdu. 1976 yılında, Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş İn-
şaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Köyişleri Bakanlığı Etüt 
Proje Daire Başkanlığında proje mühendisi olarak göre-
ve başladı. YSE Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol yapım 
mühendisliği yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünde uygulama 
ve kontrol fen heyeti müdürlüğü yaptı. Altındağ Belediye 
Başkanlığında başkan yardımcılığı görevini yürüttü. DLH 
Genel Müdürlüğü görevindeyken emekli oldu. 
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Halit Işık

1949 yılında, Bolu-Mengen’de doğdu. 1976 yılında, An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1985 yılları 
arasında YSE İl Müdürlüğü bünyesinde yapım mühendi-
si ve köy içme suları şefi olarak çalıştı. 1985-1990 yılları 
arasında Köy Hizmetleri bünyesinde köy içme suları şube 
müdürlüğü görevini yürüttü. 1990-2005 yılları arasında 
Kastamonu Köy Hizmetleri 13. Müdürlüğünden önce pro-
je uygulama şube müdürlüğü yapım mühendisliği, plan-
lama ve proje şube müdürlüğü yaptı. 2005-2008 yılları 

arasında Kastamonu İl Özel İdaresi Sondaj ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü gö-
revindeyken emekli oldu. 2008 yılından bu yana inşaat uygulama denetçisi ola-
rak mesleğini sürdürmektedir. 

Rıza Işık

1952 yılında, Sivas’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından kendi mimarlık ve mühen-
dislik bürosunu açıp 1983 yılına kadar proje ve özel in-
şaatlar yaptı. 1984 yılında kendi şirketini kurdu, bugüne 
kadar içmesuyu, kanalizasyon, sanayi sitesi ve tarihi eser 
inşaatları yaptı. 1980 yılından önce İMO Sivas Temsilcili-
ği yönetiminde yer aldı. 

Hasan Işıldak

1950 yılında, Sivas-Şarkışla’da doğdu. 1976 yılında, An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl DSİ Ge-
nel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığında göreve 
başladı. DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon 
Daire Başkanlığından 2003 yılında emekli oldu. 2003 yı-
lından bu yana danışmanlık yapmaktadır. 



77

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

Orhan İlik

1951 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1977-1978 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra serbest mühendislik yaptı. 1981 yı-
lında Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; 
etüt ekip mühendisi, asfalt kontrol mühendisi, kontrol 
mühendisi, kontrol şefi, asfalt başmühendisi olarak gö-
rev yaptı. 2006 yılında Araştırma Başmühendisliğinde üst 
yapı mühendisliği yaptıktan sonra 2013 yılında Bakım 

Baş Mühendisliğinde 66. Şube Müdürlüğü yaptı. 2014 yılında Bakım Başmühen-
disliğinde asfalt şantiye şefi olarak çalıştı. 2016 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

Ahmet İmamoğlu

1948 yılında, Trabzon-Maçka’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendisli Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulundan mezun oldu. Meslek ha-
yatının ilk yıllarında telefon başmüdürlüğünde 1,5 yıl 
kontrol mühendisi olarak görev aldı. Kamudan sonra özel 
sektörde şantiye şefliği proje ve hesap işlerinde mesleği-
ne devam etti. 1986 yılından beri kendi kurduğu şirkette 
çalışmaktadır.

Mustafa Kemal İmançer

1947 yılında, Karaman’da doğdu. 1976 yılında, Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. İzmit Belediyesinde 
kontrol mühendisi olarak mesleğine başladı. Daha sonra 
kendi firmasını açarak müteahhitlik yaptı. Özel bir aile 
şirketinin danışman mühendisi olarak okul, camii, soğuk 
hava deposu ve konut ve fabrika inşaatlarının yapımı, ye-
nilenmesi projelerinde yer aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hamza İnan

1948 yılında, Elazığ-Hal’de doğdu. 1976 yılında, Elazığ 
Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl o dönemdeki adı 
YSE olan daha sonra Köy Hizmetleri ve Özel İdare adını 
alan teşkilatın Köy Yolları ve İçmesuları bölümlerinde ça-
lışarak 2013 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Yetkin İnanca

1952 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde 
şantiye şefi olarak çalıştı. Askerlik görevini yaptı. Halen 
kendi firmasında çalışmaktadır.  Evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Abdullah İncebacak

1948 yılında, Antalya-Çeltikçi’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında özel bir fir-
mada mühendislik ve kontrol mühendisliği yaptı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra 1979-1985 yılları arasın-
da Antalya YSE Bölge Müdürlüğünde yol yapım mühen-
disliği, tesisler şefliği ve bölge müdür yardımcılığı yaptı. 
1985-1998 yılları arasında Köy Hizmetleri bünyesinde 
bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 

emekli oldu. Emekliliğinin ardından özel bir sanayi kuruluşu bünyesinde genel 
müdür yardımcılığı ile teknik ve idari danışmanlık yaptı. Halen özel bir yapı de-
netim firmasında denetçi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
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Coşkun İncidiş

1949 yılında, Mardin’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından proje mühendisliği 
yaptı, otel ve sıhhi banyo işletmesi işlerinde çalıştı. 1986 
yılında özel bir şirket kurdu. 1994 yılında tekrar başka bir 
isimle şirket kurarak halen faaliyet yürütmektedir. 

İsmail Zafer İpekoğlu

1954 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında, İTÜ Mühen-
dislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. 1977 yılında İTÜ 
İnşaat Fakültesi, Geoteknik dalında yüksek lisans öğre-
nimine başladı ve 1979 yılında yüksek mühendis unva-
nı aldı. 1979-1988 yılları arasında Ankara’da Kara Harp 
Okulunda öğretim görevlisi olarak, 1988-1995 yılları ara-
sında Erzurum inşaat Emlak Başkanlığında kontrol şefi ve 
inşaat şube müdürü olarak görev yaptı. Bu arada Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde yarı 

zamanlı öğretim görevlisi olarak çalındı. 1995-1996 yıllarında Ankara’da Genel-
kurmay Başkanlığında İnşaat Planlama ve Bütçeleme Mühendisi olarak görev 
aldı. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsünde raportör olarak da inşaat 
malzemeleri ve iş makinaları ile ilgili beş adet standart hazırlamış ve yayınını 
sağladı. 1996-2004 yılları arasında İzmir Ege Ordu Komutanlığı, İnşaat Şube Mü-
dürlüğünde inşaat mühendisi olarak görev aldı. 2004 yılında tekrar Ankara’da 
görevlendirildi ve kendi isteği ile albay rütbesinde emekli oldu. 1976-2004 yılları 
arasında betonarme yapılar, prefabrik yapılar ve köprü, alt yapı, karayolu, men-
direk, hava araçları pisti inşaatlarında projelendirme, şantiyede uygulama ve 
kontrol işlerini yürüttü. İzmir’de görev yaparken Yenilenebilir Enerji konusunda 
da araştırmalar yaptı ve ekibi ile hazırladığı “Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri 
ve Elektrik Enerjisi Üretimi” konulu çalışması dolayısıyla ödüllendirildi. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.

Mehmet Yeşer İyigündoğdu

1950 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde görev yaptı. Aynı kurumdan 2002 yılında 
emekli oldu. 
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Mustafa Kabasakal

1949 yılında, Samsun-Ladik’te doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1978-1979 yılları arasında Hava Kuvvet-
leri İnşaat Daire Başkanlığı’nda çalıştı. İşyerlerinde kalite 
yönetim sistemi kurulmasında yönetici olarak görev aldı, 
kalite güvence müdürlüğü yaptı. Yapı kimyasal fabrikala-
rında şantiye şefliği ve prefabrik yapı alanlarında çalıştı. 
2006 yılından bu yana özel bir yapı denetim firmasında 
görev yapmaktadır.

Levent Kahraman

1953 yılında, Samsun-Vezirköprü’de doğdu. 1976 yılın-
da, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra açmış olduğu proje bürosunda, 1982 yılına 
kadar çalıştı. 1982 yılında bir banka bünyesinde genel 
müdür yardımcılığı ve kontrol mühendisliği yaptı. Ban-
kanın inşaat, tadilat, dekorasyon işlerinin kontrollüğü, 
keşif ve kesin hesap gibi işlerini yaptı, 2006 yılında kuru-
lan inşaat ve gayrimenkul bölümü İzmir biriminde müdür 
yardımcılığı unvanını aldı. 2011 yılında emekli oldu. 

Mehmet Basat Kalabalık

1948 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972-1977 yılla-
rı arasında Karayolları 10. ve 11. Bölge Müdürlüklerinde 
namzet mühendisi olarak çalıştı. 1977-2016 yılları ara-
sında yol, yolla ilgili işler ve bina yapımıyla ilgili taahhüt 
işleri, köprü, köprü derzleri ve patlayıcı madde ile kazı iş-
lerinde yol yatay ve düşey işaretlemede ihtisas işleri yaptı. 
Halen taahhüt işleri yapmaktadır.
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Vedat Kandemir

1954 yılında, Kavacık’ta doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1979 yılları ara-
sında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1985 yılları 
arasında yüzme havuzu ve lojman gibi inşaatlarda şan-
tiye şefi olarak çalıştı. 1985-1992 yılları arasında çeşit-
li firmalarda şantiye şefi, teknik ofis şefi olarak çalıştı. 
1992-2003 yılları arasında fakülte, kent müzesi inşaatı ve 
restorasyon ve çevre düzenlemeleri ile villa gibi inşaatla-
rın şantiye şefliğini yapmıştır. 2003-2007 yılları arasında 

cezaevi, jandarma binası, lojman bina inşaatları, su depoları ve tüm alt yapı 
inşaat imalatlarında proje müdürü olarak çalıştı. Halen özel bir yapı denetim 
firmasında mesleğini sürdürmektedir.

Şerafettin Kara

1950 yılında, Adapazarı’nda doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendis-
liği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Adapazarı’nda özel bir fabrikada araştırma ve geliştir-
me bölümünde çalıştı. Daha sonra kendi inşaat firması-
nı kurdu ve bugüne kadar mesleğini sürdürdü. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Zafer Kara

1953 yılında, Adana-Eski Kabasakal’da doğdu. 1976 yılın-
da, Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından “statik betonarme” alanında 
asistanlık yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
özel bir şirkette şantiye mühendisliği görevinde bulundu. 
1982 yılında serbest iş hayatına atılarak konut ile yur-
tiçinde kamuya ve özel sektöre inşaat taahhüt işi yaptı. 
Belediye, içme suyu, kanalizasyon inşaatlarını tamamla-
dı. Halen Adana’da konut projeleri yapmaktadır. Ayrıca 

1988-1999 yılları arasında camii inşaatında teknik yöneticilik yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Ertuğrul Karabay

1952 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünde Prefabrik Konut 
Daire Başkanlığı yaptı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 
Topraksu 4. Bölge Müdürlüğünde, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Merkez Araştırma Enstitüsünde çalıştı. Ağrı 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yol şube müdürü, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçme Suları Daire Baş-
kanlığında inşaat mühendisi ve daire başkan yardımcısı, 

Ankara Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak çalıştı. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanlığında 
halen çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Feridun Karaca

1953 yılında, Muğla-Yeşilyurt’ta doğdu. 1976 yılında, Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik 
Mimarlık Yüksekokulundan mezun oldu. İzmir Topraksu 
Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. DSİ 21. Bölge Mü-
dürlüğünde çalıştı. Askerlik görevini yaptıktan sonra aynı 
göreve döndü, kontrol mühendisliği ve başmühendislik 
yaptı. Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nurettin Karaca

1951 yılında, Adana-Hakkıbeyli’de doğdu. 1976 yılında, 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Lisans eğitimi süresince memur olarak çalıştı. 1978-
1979 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. Ko-
nut ve camii inşaatları yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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İbrahim Karacaoğlan

1950 yılında, Yozgat’ta doğdu. 1976 yılında, Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. YSE Adıyaman ve Uşak İl Müdürlüklerinde 
görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde görev yaptı. 2005 yı-
lında Sakarya İl Müdürlüğünden emekli oldu. Emekliliği-
nin ardından muhtelif yapı denetim firmalarında kontrol 
mühendisliği yaptı. 

Vedat Karaer

1953 yılında, Rize-İyidere’de doğdu.1976 yılında, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Çeşitli projelerde görev aldı. Hükümet 
konakları, gümrük tesisleri ve lojmanları, kapalı cezaevi, 
kamu hizmet binaları, otogar, rektörlük hizmet binası, 
gibi inşaat işlerinde şantiye şefliği ve proje müdürlüğü 
yaptı.

Ünsal Karagöz

1949 yılında, Trabzon-Beşikdüzü’nde doğdu. 1976 yılında, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında DSİ Samsun 
Hasan Uğurlu (Ayvacık) HES barajında kontrol mühendisi 
olarak çalıştı. 1977-1979 yılları arasında askerlik hizme-
tini tamamladı.1980-1984 yılları arasında yurt dışında 
görev yaptı. 1986 yılında özel bir yapı denetim firma ara-
cılığıyla yurt dışında çalıştı. Ardından 1988 yılında ülkeye 
dönüş yaparak serbest çalıştı. 1995 yılında emekli oldu. 
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Razi Karagözlü

1949 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında Gazi Üni-
versitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yılları ara-
sında Kültür Bakanlığı Genel İdari Hizmetler bünyesinde 
çalıştı. 1977 yılında Şeker Fabrikalarında inşaat şefi ola-
rak görev yaptı. 1977-1979 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-2006 yılları arasında Karayolla-
rı Bölge Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla; yol şantiye şefi, 
asfalt arazi mühendisi, asfalt baş mühendisliği ve bölge 
müdür yardımcılığı yaptı. 2006-2012 tarihleri arasında 

Karayolları Genel Müdürlüğünde asfalt şube müdürlüğü ve yol yapım daire baş-
kan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2012 yılında emekli oldu.

Mustafa Erkan Karagüler

1954 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuni-
yetinin ardından mühendislik bürosunda çalıştı. 1979 yı-
lında İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Yüksek Lisans 
Programından mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakül-
tesi Yapı Bilgisi Anabilim dalında akademik çalışma ha-
yatına başladı. 1988 yılında Doktora çalışmasını tamam-
ladı. Doktora sonrası araştırma çalışmaları için ABD’de 
Northwestern Üniversitesinde İnşaat mühendisliği Bölü-

münde yer alan NSF-ACBM Center’de bulundu. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1991 
yılında Yrd. Doç. ve 1992 yılında doçent oldu. Halen Mimarlık Fakültesindeki gö-
revine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Osman Karakişi

1952 yılında, Amasya’da doğdu. 1976 yılında, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Amas-
ya DSİ 73.Şube Müdürlüğünde Teknik Şef Kadrosunda işe 
başladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra aynı kurumda 
çalışmaya devam etti. Bölge Müdürlüğüne bağlı Ordu ili 
DSİ 75. Şube Müdürlüğüne, Şube Müdürü olarak atandı. 
Samsun İçmesuyu Şube Müdürlüğüne tayin edildi. Sam-
sun DSİ 71. Merkez Şube Müdürlüğü emrinde kontrol mü-
hendisi olarak devam etti. Kars DSİ 24.Bölge Müdürlüğü-

Iğdır DSİ 242. Şube Müdürlüğüne çalıştı.
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Hasan Karakuş

1950 yılında, Malatya’da doğdu. 1976 yılında, Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi ve şube mü-
dürü çalıştı. 1992-1998 yılları arasında Malatya Bayın-
dırlık ve İskan Müdürlüğünde il müdürü olarak çalıştı. 
1998-2001 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan uygulama koordinasyon daire baş-
kanlığında, inşaat mühendisi olarak çeşitli görevlerde 
bulundu. 2001 yılında emekli oldu. 2010 yılına kadar yapı 
denetçisi olarak çalıştı.

Naci Karaman

1950 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Cumhuri-
yet Üniversitesi Yapı İşleri ve Daire Başkanlığında göreve 
başladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra özel sektörde 
7 yıl şantiye şefliği yaptı. Özel sektörde 16 yıl şantiye şefi 
olarak çalıştı. Halen şantiye şefliği görevini sürdürmekte-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Musa Karataş

1949 yılında, Tunceli’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1987 yılına kadar 
ticaret ile uğraştıktan sonra ortak olduğu firma ile sana-
yi siteleri ve özel taahhüt işleri yaptı. 1991 yılında kurdu-
ğu firması ile İSKİ, İBB, İZSU, İGDAŞ, İSTON, TEİAŞ, KOÜ, 
İller Bankası, ilçe belediyeleri gibi kurumlar için atık su, 
yağmur suyu, içme suyu, doğalgaz, yüksek gerilim hatla-
rı ile dere ıslahı, çevre düzenleme, spor sahaları, peyzaj 

gibi taahhüt işleri gerçekleştirdi. 2009-2011 ve 2013 yıllarında yurt dışında atık 
su altyapı sistemi inşa etti. Mesleğine halen devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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Mehmet Karayiğit

1953 yılında, Muğla-Marmaris’te doğdu. 1976 yılında, 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Zafer 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sek-
törde proje koordinatörü, proje müdürü, proje mühen-
disi, üstyapı projeleri-statik grup şefi, altyapı ve üstyapı 
projeleri-proje gurup şefi, şantiye şefi, statiker mühendis, 
laboratuvar şefi, iş güvenliği mühendisi, baraj tasarım 
mühendisi olarak çalıştı. 

Muharrem Kaya

1954 yılında, Manisa-Selendi’de doğdu. 1976 yılında, İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Adana Meslek Yüksek Oku-
lundan inşaat mühendisliği olarak mezun oldu. Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığında göreve başladı. Askerlik görevini 
yaptıktan sonra aynı kuruluşta tekrar mühendis olarak 
göreve başladı. Başmühendis oldu. Manisa Köy Hizmetle-
ri İl Müdürlüğünde idari görevlerde bulundu. 1994-1999 
yılları arasında; Selendi Belediye Başkanlığı yaptı. 2002 
yılına kadar kendilerine ait şirketlerde yönetim kurulu 
üyeliği ve başkanlığı yaptı. 2003 yılında emekli oldu.

Mustafa Kaya

1949 yılında, Sivas’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Özel sektörde saha mühendisliği, şantiye 
şefliği, kontrol mühendisliği ve proje kontrol mühendis-
liği görevini yürüttü. Ayrıca konut inşaatları ve sanayi 
yapılarının inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. Halen yapı 
denetim firmasında denetçi mühendis olarak mesleğini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



87

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

Osman Kaya

1954 yılında, Çanakkale-Bergaz’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde 
şantiye mühendisliği yaptı ve askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1980 yılında Çanakkale Bayındırlık Müdürlüğünde 
mühendis olarak memuriyete başladı. Sırasıyla; şef, şube 
müdürü ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
1993 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı İş-
leri ve Teknik Daire Başkanlığına mühendis olarak atan-

dı. 1997-1998 yılları arasında Daire Başkanlığı yaptı. Üniversitede 1999 yılından 
itibaren Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etti ve 
2005 yılında bu görevden emekli oldu. Emekliliğinin ardından 2005-2008 yılları 
arasında serbest olarak yapı alanında mühendislik-müşavirlik hizmetleri ve eks-
perlik yaptı. Ardından bir yapı denetim kuruluşunda 2008-2011 yılları arasında 
proje ve uygulama denetçisi, inşaat mühendisi, 2012-2015 yıllarında ise kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. Evli iki çocuk babasıdır.

Mustafa Kayacan

1946 yılında, Konya-Gördoğdu’da doğdu. 1976 yılında, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Konya YSE 7. 
Bölge Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu. 1977 yı-
lında askeri hizmetini tamamladıktan sonra Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu. Aynı 
kurumdan 2002 yılında emekli oldu. Emekli olduktan son-
ra özel sektörde çeşitli firmalarda şantiye şefliği yaptı. 
Ayrıca yapı denetim hizmetlerinde çalıştı. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Sait Kaykaç

1948 yılında, Adıyaman’da doğdu. 1976 yılında, Adana 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Askerlik şubesi onarım işi ile mesleğine 
başladı. Köprüler, kanal kaplama, yol betonları ve men-
fezler yaptı. 1980 yılı itibariyle çeşitli illerde köprü inşa-
atları yaptı. 
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Mustafa Hilmi Kebabcı

1949 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulundan  mezun oldu. 1978 yılında Gazi-
antep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde tra-
fik şefliği yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
1980-1981 yılları arasında şantiye şefliği yaptı. 1981-
1985 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde 
yol şube müdürü olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllar-
da serbest olarak çalıştı ve çeşitli kuruluşların bina statik 

hesaplarını yaptı. İnşaat teknik uygulamalarını yönetti. Kontrol amirliği görevi-
ni yürütürken 1994 yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim şirketinde denetçi 
olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Basri Kebapcı

1947 yılında, Rize’de doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun oldu. 
2014-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1969-1976 yılları arasında Ankara Belediyesi Yapı Kontrol 
Müdürlüğünde teknik eleman olarak çalıştı. 1976-1980 
yılları arasında sahibi olduğu Mühendislik Mimarlık Mü-
şavirlik bürosunda proje sorumlusu olarak çalıştı. 1980-
1988 yılları arasında Ankara Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığında harita şube müdür yardımcısı, yapı şube 

müdür yardımcılığı, inşaat ve etüt proje şube müdürü olarak görev yaptı. 1988-
1992 yılları arasında ortağı olduğu firmasında çalıştı. 1992-1996 yılları arasında 
Bakırköy Belediye Başkanlığında yatırım planlama ve proje koordinatörü olarak 
çalıştı. 1997-1999 yılları arasında özel bir firmada proje koordinatörlüğü yaptı. 
2000-2009 yılları arasında Çatalca-Muratbey Belediyesinde teknik başkan yar-
dımcılığı ve başkan danışmanlığı yaptı. 2009 yılından bu yana özel bir firmada 
mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca 1980-1988 yılları arasında Ankara Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde çeşitli park, kapalı buz pateni tesisi, çok katlı otopark, ko-
nut soğuk hava deposu gibi inşaatlarda sırasıyla; kontrol amiri, proje ve inşaat 
müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Keçebaş

1955 yılında, Osmaniye’de doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuni-
yetinin ardından kendi adına mühendislik müşavirlik ve 
proje firmasını kurdu. Halen 1976 yılında kurmuş olduğu 
firmasında yurtiçi ve yurtdışında imar planları, yerüstü 
yapıları projeleri ile mühendislik ve müşavirlik görevini 
sürdürmektedir. İki ayrı şirketi bulunmaktadır. Ayrıca şe-
hir planlama, altyapı, üstyapı, toplu konut, yapı güvenli-
ği gibi inşaat işlerini her iki şirketinde de sürdürmektedir. 
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Arif Kılıç

1949 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
1977-1979 yılları arasında Hava Kuvvetleri İnşaat Daire 
Başkanlığında inşaat mühendisi olarak göreve başladı. 
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1979-1980 yılla-
rı arasında Hereke Belediyesi ve 1980-1981 yılları arasın-
da Yarımca Belediyesinde çalıştı. 1981-2008 yılları ara-
sında serbest mühendislik yaptı. 2008 yılından bu yana 
yapı denetim bürosunda proje ve uygulama denetçisi ola-
rak mesleğini sürdürmektedir.

Cemil Kılıç

1954 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kont-
rol mühendisi olarak göreve başladı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra tekrar kamudaki görevine döndü. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapım arazi 
mühendisi, yapım başmühendisliği, bölge müdür yardım-
cılığı ve yapım dairesi başkan yardımcılığı görevini yaptı. 
Aynı kurumdan 2009 yılında emekli oldu. 2009 yılından 

bu yana müteahhitlik firmasında koordinatör olarak çalışmaktadır. 

Fethi Kılıç

1948 yılında, Elazığ-Harput’ta doğdu. 1973 yılında, Ka-
rayolları 17. Bölge Müdürlüğü 1. Boğaz Köprüsü ve Çevre 
yollarında göreve başladı. 1976 yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından Mülga YSE Müdürlüğünde asfalt 
şefi olarak göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğünde yol 
şube müdürü olarak çalıştı. 2004 yılında Beyoğlu Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştı. 2005 yılında emekli 
oldu. Halen özel bir yapı denetim firmasında mesleğini 
sürdürmektedir. 
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Kemal Kılıç

1953 yılında, Trabzon-Yomra’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli illerde proje mühen-
disliği, şantiye şefliği ile kooperatif inşatları ve özel in-
şaatlar yaptı. Halen sahibi olduğu firmasında mesleğini 
sürdürmektedir. İki dönem Trabzon Belediye Meclis Üye-
liği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Enver Kır

1954 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli şantiyeler-
de şantiye şefliği yaptıktan sonra kendi firmasını kurdu. 
Özel ve resmi müteahhitlik hizmetleri verdi. Halen beto-
narme ahşap ve çelik proje çalışmaları, danışmanlık ve 
müşavirlik hizmetleri Enerji Piyasasında Hidro Elektrik Ve 
Rüzgar Santralı İnşaatlarında koordinatörlük görevleri-
ne devam etmektedir.

Zeki Kırkayak

1950 yılında, Sivas-Divriği’de doğdu. 1970-1977 yılları 
arasında İller Bankası Makine ve Sondaj Dairesinde ça-
lıştı. 1976 yılında, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1978-1979 yılları arasında İMO Denetleme Kurulu Üye-
liği, 1980 yılında Ankara Şube Sekreterliği, 1999 yılında 
Oda Sayman Üyeliği görevlerinde bulundu. 1982-1983 
yılları arasında kamulaştırma bilirkişiliği yaptı. 1982-
1987 yılları arasında konut inşaatında kontrol amirliği 
yaptı. Kendisine ait şirketinde altyapı ve konut inşaatları 

yaptı. Şirketin şirket müdürlüğü, teknik müdürlüğü ve şantiye şefliği görevlerini 
üstlendi. Halen Ankara’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk baba-
sıdır. 
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Kemal Kırnaz

1953 yılında, Karaman’da doğdu. 1976 yılında, Konya 
Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden inşaat mü-
hendisi olarak mezun oldu. Isparta DSİ 18. Bölge Müdür-
lüğünde göreve başladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 
özel sektörde statik hesap bürosunda çalıştı, şantiye şefli-
ği, proje müdürlüğü yaptı.

Mehmet Enver Kıyık

1953 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1981 yılları ara-
sında Ege Üniversitesi Buca Mühendislik Yüksekokulunda 
asistan olarak görev yaptı. 1981-1986 yılları arasında 
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünde asistan ve öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik başta olmak üze-
re su ile ilgili diğer derslerde görev aldı. Çukurova Kent-
sel Gelişme Projesinde altyapı projeleriyle ilgili görevler 

yaptı. Özel sektörde genel müdür yardımcısı, projesini yöneticisi, proje müdürü 
olarak görev aldı. 2000 yılından bu yana “free lancer” olarak çalışmaktadır. 

Şakir Kocabaş

1952 yılında, Kahramanmaraş’ta doğdu. 1976 yılında, 
Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinden bu yana serbest mühendislik ve müteah-
hitlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hamdi Koçak

1949 yılında, Niğde’de doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Niğde Belediye Başkanlığında 
fen ve imar işleri müdürlüğü yaptı. Niğde Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğünde sırasıyla; kontrol mühendisliği, köy yol-
ları şube müdürlüğü ve il müdür yardımcılığı görevinde 
bulundu. 2003 yılında emekli oldu. 1982 yılından bu yana 
adliyelerde bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır. 
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Sabri Koçoğlu

1952 yılında, Sivas-Divriği’de doğdu. 1976 yılında, An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında İl-
ler Bankası Adana Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 
1979-1980 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
1981 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü Adana İnşaat 
Amirliğinde göreve başladı. Daha sonra Adana İl İmar 
Müdürlüğü, Adana Bayındırlık Müdürlüğü ile Nevşehir 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalıştı. Emekliliğinin 
ardından ortağı olduğu yapı denetim şirketini kurdu. Ay-

rıca muhtelif inşaat firmalarında şantiye şefliği yaptı. 

Turan Kolcuoğlu

1953 yılında, İstanbul-Çatalca’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulundan mezun oldu. Kocasinan 
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy Bele-
diyesi, Bağcılar Belediyesi imar fen işleri müdürlüklerinde 
mühendis-müdür olarak görev yaptı. İstanbul Gazios-
manpaşa ilçesi Arnavutköy Belediyesinde teknik başkan 
yardımcılığı yaptı. 2005 yılında emekli oldu. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır. 

Mustafa Koman

1946 yılında, Manisa-Akhisar’da doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1967-1968 yılları arasında vekil öğretmenlik yaptı. 
Ayrıca kısa süreliğine Ankara Ticaret Postası Muhabirliği, 
Bakırköy Emayetaş Fabrikasında işçi ve anketörlük yaptı.  
1979-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Müdürlü-
ğünde görev yaptı. Emeklidir. Evlidir.
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Mehmet Ali Konak

1955 yılında, Trabzon’da doğdu. 1976 yılında, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları Samsun 7. 
Bölge Müdürlüğü, Sinop-Boyabat yol yapım şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1977-1979 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1979-1988 yılları arasında Trabzon 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde kontrol mühendisi, 
kontrol şefi ve grup şefi olarak çalıştı. 1988-2002 yılları 
arasında Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde ya-
pım şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Necmettin Kor

1953 yılında, Bursa-İnegöl’de doğdu. 1976 yılında, Es-
kişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünde gö-
reve başladı. 1979 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980 yılında Bursa Yol Su Elektrik 2. Bölge Müdürlüğünde 
yol işleri mühendisi olarak çalıştı. 1985 yılında Bursa Köy 
Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube 
Müdürlüğünde yol, köprü asfalt şefliği görevini üstlendi. 
2004 yılında Bursa İl Özel İdaresinde yol ve ulaşım mü-

dürlüğü yaptı. 2014 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev aldı, 
aynı kurumda ulaşım dairesi başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Mahmut Koyuncu

1951 yılında, Adıyaman-Kahta’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümüm-
den mezun oldu. Özel sektörde proje bürosunda çalıştı. 
Halen yapı denetim alanında çalışmaktadır. Bir çocuk ba-
basıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

94

Mehmet Suphi Köroğlu

1954 yılında, Erzincan’da doğdu. 1976 yılında, Ege Üni-
versitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Eğitim yıllarında inşaat 
firmalarında proje yapımı ve şantiye görevlisi olarak ça-
lıştı. Mezuniyetinin ardından ortağı olduğu bürosunu ku-
rarak çeşitli resmi işler ile projeler yaptıktan sonra 1980 
yılında kendi şirketini kurdu. Apartman inşaatları, resmi 
işler, anahtar teslimi komple proje işleri yaptı. Resmi iş-
ler ve anahtar teslimi işlere devam etti. Halen apartman, 
villa, iş merkezi inşaatları yapmakta, betonarme statik 

proje işlerine devam etmekte olup, bilirkişilik yapmaktadır. Ayrıca konut, villa, iş 
yeri işlerini tamamladı, özel bir inşaat firmasına proje, şantiye şefliği, müteahhit 
olarak konut, işyeri ve villa yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Köseoğlu

1938 yılında, Konya’da doğdu. 1953-1960 yılları arasın-
da askerlik hizmetini tamamladı. 1976 yılında İstanbul 
(Yıldız) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1963-1966 yılları 
arasında Devlet Su İşlerinde teknik ressamlık yaptı. 1966-
1976 yılları arasında SSK’da İnşaat teknikeri olarak büro 
ve kontrollük hizmetleri görevinde bulundu. 1976-1984 
yılları arasında SSK’ya ait inşaatların kontrol ve teknik 
hesapları, 1984-1987 yılları arasında SSK Niğde Hasta-
nesi inşaatı kontrol şefliği ve teknik hesapları yaptı. 1987 

yılında SSK Niğde Hastanesinden emekli oldu. Emekliliğinin ardından serbest 
mühendis olarak çeşitli yerlerde mühendislik hizmetleri verdi. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

İbrahim Köşdere

1951 yılında, Bulgaristan-Kırcaali’de doğdu. 1976 yılın-
da, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Ka-
dıköy Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından kendi firmasını kurarak çeşitli 
illerde hastane, okul, askeri tesis, lojman, yol ve altyapı 
inşaatlarını tamamladı. 1988 yılında turizm sektöründe 
hizmet veren firmasını kurarak çeşitli illerde tatil köyü 
inşa etti. 1995 yılında otel, çok amaçlı aktivite merkezi, 
apart otel ve spor tesisleri yaptı. 1996 yılında Antalya ve 

Alanya illerinde yaptığı sağlık ocaklarını Sağlık Bakanlığına hibe etti. Ayrıca öğ-
renci yurdu yaptı. 22. Dönem Milletvekilleri seçimlerinde milletvekili seçildi. 
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Muammer Kurt

1951 yılında, Artvin’de doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş İnşaat Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Türkiye Emlak Bankası İnşaat proje müdürlüğünde Mü-
hendis olarak görev yaptı. 1976-1979 yılları arasında 
Emlak Bankası bünyesinde toplu konut inşaatlarında 
kontrol mühendisliği görevinde bulundu. 1980-1981 yıl-
ları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1981-1982 
yılları arasında Emlak Bankası İnşaat proje Müdürlüğü-
nün Ankara TRT Genel Müdürlüğü inşaatlarında kont-

rol mühendisliği, 1992-1997 yılları arasında Devlet Bakanlığı Göçmen Konutları 
projesinde bakan danışmanlığı, 1997-2000 yılları arasında Emlak Bankası Anka-
ra İnşaat Bölge Baş Müdürlüğünde bölge müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 
2002 yılında emekli oldu. 

Raif Kurtuldu

1951 yılında doğdu. 1976 yılında, Ege Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından kendi şirketini kurarak 
müteahhitlik yaptı. Çeşitli konutlar ve ticari yapılar inşa 
etti. Halen özel bir inşaat firmasında yönetim kurulu baş-
kanlığı görevini yürütmekte ve inşaat faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Hikmet Kurtuluş

1951 yılında, Trabzon’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Özel sektörde çeşitli kamu ihalelerinde şantiye 
şefi olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mahmut Yıldırım Kutlu

1949 yılında, Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmeti-
ni kontrol mühendisi olarak tamamladı. İstanbul Beledi-
yesinde imar müdür muavini, Zeytinburnu Belediyesinde 
imar müdürü ve teknik başkan yardımcısı, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesinde imar ve planlama müdürü, Esen-
yurt Belediyesinde teknik başkan yardımcısı olarak çalış-
tıktan sonra emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Kutman

1952 yılında, Tekirdağ’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mimar-
lık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest 
çalıştı. Daha Sonra Belediye’de göreve başladı. Muhtelif 
belediyelerde çalıştıktan sonra 2011 yılında emekli oldu. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ayşe Betül Küçük

1953 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında 
DSİ XI. Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. Daha sonra DSİ 
XIV. Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. 1979 yılında DSİ 
Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Baş-
kanlığında çalışmaya başladı. 1991-1996 yılları arasında 
aynı daire başkanlığında şube müdürü, başkan yardımcı-
sı olarak görev aldı ve 2002 yılında emekli oldu. Evli ve iki 
çocuk annesidir. 

Hikmet Künar

1951 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversite İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Resmi kurumdan emekli oldu. 
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Doğan Küreman

1951 yılında, Trabzon’da doğdu. 1976 yılında, Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Aynı yıl İller Bankası Trabzon Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1977 yılında askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra tekrar İller Bankasındaki 
görevine döndü. 1985-1997 yılları arasında İller Banka-
sı bünyesinde çeşitli bölge müdürlüklerinde inşaat şube 
müdürü ve bölge müdürü olarak çalıştı. 1997-2003 yılları 
arasında Genel Müdürlük Kanalizasyon Dairesi Başkanlı-
ğına geçici olarak görevlendirildi. Daha sonra Yapı Daire-

si Başkanlığında şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2003 yılında emekli 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ramazan Meral

1952 yılında, Balıkesir’de doğdu. 1976 yılında, İktisadi 
Ticari İlimler Akademisi Adana Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973-1978 
yılları arasında şantiye arazi mühendisliği yaptı. 1980-
2007 yılları arasında çeşitli illerde ve firmalarda yol ve 
baraj gibi çeşitli inşaat işlerinde şantiye şefliği, kontrol 
şefliği, bölge şefliği ve danışmanlık yaptı. Özel bir firma-
da yapı denetçisi olarak görev yaptı. Halen özel bir firma-
da yapı denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir.

Hamit Mercan

1948 yılında, Kilis’te doğdu. 1976 yılında, Ankara Devlet 
Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Aynı tarihlerde Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğünde teknik ressam, inşaat mühendisi ve 
kamulaştırma servis şefi olarak görev yaptı. Askerlik hiz-
metini kesin hesap kontrol mühendisi olarak tamamladı. 
1983 yılında kendi firmasını kurarak serbest çalışmaya 
başladı. 1990 yılından itibaren eski eser restorasyon ça-
lışmalarına ağırlık vererek tescilli tarihi eser camii, ha-
mam ve köşklerin restorasyon işlerini tamamladı. Halen 

Gaziantep-Kahramanmaraş bölgelerinde restorasyon faaliyetlerine devam et-
mektedir. Dört çocuk babasıdır.
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Erdoğan Merdan

1952 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. İstanbul Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisinde Yapı dalı alanında Master 
eğitimini tamamladı. Mesleki yaşantısı boyunca konut 
projeleri, sanayi yapıları projeleri, kontrollük hizmetleri, 
müteahhitlik faaliyeti, yol ve otoyol şantiye mühendisliği 
yaptı. Halen müşavir firmasında çalışmaktadır.

Erdoğan Mermer

1954 yılında, Muğla-Bodrum’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Karayolları İzmir 
Bölge Müdürlüğü yol kontrol şefliğinde alet operatörü 
olarak göreve başladı. 1978-1979 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1980-1987 yılları arasında Bayın-
dırlık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1988 yılın-
dan itibaren serbest mühendislik bürosunu kurarak pro-

jeci olarak görev yaptı. Halen 2003 yılında kurmuş olduğu aile şirketinde proje ve 
inşaat faaliyetlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Musa Mert

1951 yılında, Rize’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından yurtiçi ve yurtdışında özel 
inşaat firmalarında çalıştı. Askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra yurtiçi ve yurtdışında çeşitli özel firmaların 
konut, termik santral bakım merkezi ve işletme yan tesis-
leri, otel, banka, THY Apron Harekat ve Merkezi ve Uçuş 
Eğitimi Binası, su ve meşrubat dolum tesisleri, öğrenci 
yurdu, termik santrali gibi inşaatlarında görev yaptı. 
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Sultan Mert

1949 yılında, Rize’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Van Bayındırlık Müdürlü-
ğünde inşaat kontrol mühendisliği yaptı. Askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra 1979 yılında Giresun İl İmar 
Müdürlüğünde inşaat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
1980-1990 yılları arasında Çay İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü Proje ve İnşaat Daire Başkanlığında inşaat kontrol 
mühendisliği yaptı. 1990-2000 yılları arasında çeşitli çay 

fabrikalarında fabrika müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2000-2008 yılları 
arasında fabrika müdürlüğü yaptı. 2008-2014 yılları arasında Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Daire Başkanlığında başuzman olarak görev 
yaptı. 2014 yılında emekli oldu. Halen özel bir yapı denetim firmasında kontrol 
mühendisliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Mertoğlu

1948 yılında, Erzurum-Pasinler’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece Bö-
lümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini kontrol mü-
hendisi olarak tamamladı. Daha sonra serbest çalışmaya 
başladı. 2010 yılında mülk bilirkişiliği yaptı. Halen kamu-
laştırma bilirkişilik yaparak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sulhaddin Mescioğlu

1950 yılında, Van’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu.1976-1983 yılları arasında Van Yapı işleri 13. Bölge 
Müdürlüğü ve Gaziantep 9. Bölge Müdürlüğünde kontrol 
mühendisliği yaptı. Van Afet İşleri Bölge Müdürlüğünde 
kontrol mühendisi, yapım baş mühendisliği, müdür yar-
dımcılığı ve bölge müdür vekilliği yaptı. Askerlik hizme-
tini tamamladı. 1983-1986 yılları arasında Bolu İl İmar 
Müdürlüğü ve Bayındırlık İskan Müdürlüğünde kontrol 

mühendisliği ve müdür yardımcılığı yaptı. 1986-1998 yılları arasında Kocaeli Ba-
yındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde imardan sorumlu kontrol mühendisliği, imar 
ve afet şube müdürlüğü, müdür yardımcılığı görevlerini yaptı. 1998-2015 yılla-
rı arasında Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde imardan sorumlu kontrol 
mühendisliği ve imar ve afet işleri şube müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2015 
yılında afet işleri il müdürlüğünden emekli oldu. Ayrıca yükseköğrenimi süresince 
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yabancı Diller Yüksekoku-
lunda çeşitli görevlerde bulundu.
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Engin Midilli

1952 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında Çukuro-
va Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada çalıştı. 
1980-1984 yılları arasında yurt dışında çalıştı. Ayrıca ko-
nut, sanayi tesisleri, altyapı inşaatları, kara yolu inşaatı, 
fabrika inşaatı ve bilumum inşaat dallarında yöneticilik 
yaptı. Halen bir inşaat firmasında proje müdürü olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

Tamer Molla

1951 yılında, Bursa-Mustafakemalpaşa’da doğdu. 1976 
yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademi-
si İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yı-
lında projeci olarak mesleğine başladı. Daha sonra taah-
hüt işlerine devam etti. Halen Balıkesir’de müteahhitlik 
ve danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Taner Mollahüseyinoğlu

1945 yılında, Trabzon-Dilek’te doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1970 yılında Tekel 
Genel Müdürlüğü Yardımcı İşler Grup Müdürlüğü İnşaat 
Müdürlüğünde fen memuru ve keşif kontrollük görevinde 
bulundu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Tekel 
Genel Müdürlüğünde tekrar çalışmaya başladı. 1980 yı-
lında geçici görevle 10. Bölge kontrol amiri olarak fab-
rika, köprü, ambar binası ve muhtelif inşaatlar gibi in-
şaat işlerini tamamladı. Geçici görevle 11. Bölge kontrol 

başmühendisi olarak sosyal tesis, ambar ve fabrika gibi inşaat işlerini tamam-
ladı. 1990-1997 yılları arasında 9. Bölge kontrol başmühendisi merkez Trabzon 
Başmüdürlüğünde çeşitli inşaat işlerini tamamladı. 1997-2003 yılları arasında 
fabrika ve arıtma tesisi inşaatlarının kontrol başmühendisi olarak tamamladı. 
Ardından Yatırım Daire Başkanlığı yeni tesisler başmühendisliği görevine atandı, 
2005 yılında emekli oldu. 
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Ercan Mutlu

1951 yılında, Elazığ-Maden’de doğdu. 1976 yılında, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. ODTÜ’de, Su Kaynakları Bölümünde, 
yüksek lisans çalışmalarına başladı. 1977 yılında İller 
Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesine girerek 
büyük şehirlerin kanalizasyon Master Planları ve Atıksu 
Arıtma Tesislerinin projelendirilmesinde çalıştı. 1979 yı-
lında yüksek lisans çalışmalarını bitirdi ve aynı yıl yüksek 
lisans eğitimi için İngiltere’ye (Strathclyde Üniversitesi, 
Glasgow) gitti. Askerlik görevini yaptıktan sonra İller 

Bankasında çalışmalarına devam etti. 1983 yılında Ankara’daki bir müteahhitlik 
firmasına girerek yurt dışı inşaat ihalelerine teklif hazırlama işinde çalıştı. 1985 
yılında kendi şirketini kurdu. Günümüze kadar çevre teknolojileri, içme suyu ve 
atıksu arıtma konularında; proje ve müşavirlik hizmeti, müteahhitlik, ve anah-
tar teslimi tesis kurulması, arıtma tesisleri ile ilgili mekanik ekipman tasarım ve 
imalatı işleri ile uğraşmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gürkan Mutlu

1945 yılında, Çankırı’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mesleğine Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesinde başladı. 1977 yılın-
da Antalya Konyaaltı şantiyesinde kontrol mühendisliği 
yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Köyişleri 
Bakanlığına bağlı Kooperatifler Genel Müdürlüğü, Köy 
Kalkınma Kooperatiflerinin kuruluşu, inşaat mimari ve 
yerinde kontrol işlerini yürüttü. Emeklidir. 

Mensur Müderrisoğlu

1949 yılında, Makedonya-Üsküp’te doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Özel sektörde şantiye şef yardımcısı, şan-
tiye şefi, saha başmühendisi, kontrol mühendisi, prekast 
imalat şefi, proje müdürü, proje yöneticisi, kalite kontrol 
şefi olarak çalıştı. Halen meslek hayatına devam etmekte-
dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Bayram Nadiroğlu

1947 yılında, Van-Erciş’te doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. İstatistik kurumun-
da ve Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalış-
tı. 1977 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
SSK İnşaat Daire Başkanlığında bir süre şube müdürlüğü 
ve daire başkanlığına vekaleten çalıştıktan sonra emekli 
oldu. Ardından serbest çalıştı.

Cemil Nalbantoğlu

1953 yılında, Van-Erciş’te doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. DSİ İstanbul Alibey Barajı Şubesinde çalıştı. 
Kendi firmasını kurarak şantiye şefliği, projecilik, teknik 
müşavirlik ve taahhüt işleri yaptı. Halen çalışmaya de-
vam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mevlüt Narin

1948 yılında, Adıyaman-Besni’de doğdu. 1976 yılında, 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1965-1976 yılları 
arasında DSİ 6.Bölge Müdürlüğü Adana, Bayındırlık Ba-
kanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı İşleri 5.Bölge Müdürlüğünde sürveyan olarak çalıştı. 
1976-1979 yılları arasında serbest inşaat mühendisliği 
yaptı. 1979-1980 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1981-2009 yılları arasında çeşitli okul, konut ve 
tatil köyü gibi inşaat işlerinde şantiye şefliği, genel koor-

dinatörlük yaptı. Emeklidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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Halil Nefes

1953 yılında, Giresun-Dereli’de doğdu. 1976 yılında, Sa-
karya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından İstanbul’da plan, proje mühendislik bürosu 
açarak 1983 yılına kadar devam etti. 1983 yılı sonunda 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine sözleşmeli mühendis 
olarak girdi. 1984 yılında aynı belediyenin yatırım mü-
dürlüklerinde kontrol mühendisliği, kontrol şefliği ve 
kontrol amirliği görevlerinde bulundu. Halen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinde İmar Müdürlüğü Ruhsat Bölü-

münde mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mustafa Haluk Oğuz

1953 yılında, Adapazarı’nda doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 
Askerlik sonrası statiker mühendis, teknik ofis şefi, şan-
tiye şefi, teknik müdür, proje müdürü ve bölge müdürü 
olarak yurtiçinde ve yurtdışında çalıştı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Hüseyin Okcu

1954 yılında, Kilis’te doğdu. 1976 yılında, Boğaziçi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından 1978 yılına kadar özel bir fir-
mada şantiye şefliği yaptı. 1978-1980 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1980-1982 yılları arasın-
da çeşitli firmaların fakülte binaları ve lojmanlarının 
inşaatlarında kontrollük görevinde bulundu. 1982-1987 
yılları arasında özel bir firma bünyesinde fabrika rehabi-
litasyon programı çerçevesinde tüm inşaat işlerinin pro-

je, ihale dosyasının hazırlanması, ihaleye çıkılması ve inşaatların denetlenmesi 
işlerini yürüttü. 1987-1989 yılları arasında kendi firmasını açarak müteahhitlik 
yaptı. 1989-2004 yılları arasında BOTAŞ Ceyhan Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
başmühendislik yaptı. 2004 yılında emekli oldu. 2009 yılından bu yana yapı de-
netim firmalarında uygulama denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Mehmet Okutucu

1950 yılında, Mardin-Savur’da doğdu. 1976 yılında, Ada-
na Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İzmir 
Aliağa Petkim (Petrokimya) tesisleri idare ve pazarlama 
binalarının yapımında şantiye şef yardımcısı olarak göre-
ve başladı. 1980 yılında TMO Genel Müdürlüğünün Trak-
ya’daki betonarme yatay depo işlerinin yapımında kont-
rol amir muavini olarak görev yaptı. Daha sonra TMO 
Ankara ve İzmir Bölge Müdürlüğü bünyesinde emekliliği-
ne kadar mesleğini sürdürdü. Emekliliğinin ardından vil-

la inşaatında başmühendislik yaptı. Halen bir yapı denetim firmasında denetçi 
inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır.

Cezmi Olguner

1950 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Uzun yıllar kereste ve konut, yap-sat işleriyle uğ-
raştı. Halen bir yapı denetim firmasında mesleğini sür-
dürmektedir. 

Müslim Ozan

1946 yılında, Gümüşhane-Kelkit’te doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Mühendislik Yük-
sek Okulundan mezun oldu. Özel sektörde kısım şefi, şan-
tiye şefi, proje müdürü, şantiye müdürü olarak yurtiçi ve 
yurtdışında çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haydar Ölmez

1953 yılında, Erzincan-Tercan’da doğdu. 1976 yılında, 
Ankara Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat Dairesi Başkanlığı Yol 
Üst Yapı Fen Heyeti Şubesinde mühendis ve müdür mua-
vini olarak görev yaptı. 1984 yılında kamu kurumundan 
ayrıldı. Çeşitli şantiyelerde mühendislik ve şantiye şefliği 
yaptı. 1997 yılında aile şirketi kurdu halen aynı şirkette 
mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Malik Ejdar Ölmez

1949 yılında, Ardahan-Posof’ta doğdu. 1976 yılında, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1980 yılları 
arasında Gemlik Belediyesi Fen ve İmar Müdürlüğü yaptı. 
1981 yılında, Libya’da, özel bir şirkette şantiye şefliği yap-
tıktan sonra İstanbul’da mühendislik ve mimarlık bürosu 
açarak 16 yıl serbest mühendislik yaptı. 1995-1999 yılları 
arasında Kartal Belediyesinde teknik başkan olarak görev 
yaptı. 2000-2006 yılları arasında asfalt fabrikasında ge-
nel müdürlük yaptı. 2006-2015 yılları arasında yapı de-

netim firması kurarak yapı denetim ve yapı denetçisi olarak çalıştı. Halen özel bir 
şirkette yapı denetçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Macit Öncel

1952 yılında, Kütahya’da doğdu. 1976 yılında, ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1978’de yüksek 
lisansını AİTİA-İşletme Yönetimi Enstitüsünde tamam-
ladı. 1975-1978 arası Ankara’da proje ve danışmanlık 
şirketlerinde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra, 1980 yılında proje ve danışmanlık ofisini açtı. Özel 
sektörde yurtdışı inşaat, proje ve uygulama müşavirliği, 
kontrollük işleri yaptı. Kurucu ortağı olduğu şirketle ko-
nut ve ticari bina taahhüdü, yönetimi ve inşaatı alanında 
mesleğine devam etti. 1999-2009 arasında gayrimenkul 

şirketi ortağı ve müdürü olarak gayrimenkul değerleme, pazarlama, danışman-
lık konusunda çalıştı. 2009-2015 yıllarında bir firmada sorumlu değerleme uz-
manı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak şirket ortaklığında bulundu. 
2015’ten beri Ankara merkezli olarak değerleme, gayrimenkul danışmanlığı, bi-
lirkişilik ve danışmanlık yapmaktadır. 44. Dönem İMO Bilirkişilik Kurulu Başkan-
lığı ve 43.-44. Dönem TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubunda İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın temsilcisi görev olarak yapmıştır. “Gayrimenkul Değerleme Teknikleri 
ve Gayrimenkul Mevzuatı” konusunda İMO’da seminer vermiş, sempozyumlarda 
bildiri sunmuştur.
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Fayıka Öner

1950 yılında, İzmir-Çeşme’de doğdu. 1976 yılında, Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardın-
dan Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde göreve 
başladı. Belediyede altyapı (kanalizasyon, içme suyu, yol) 
inşaat işlerini yaptı. Daha sonra Büyükşehir Yasası ile Ko-
nak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştı, etüt-proje 
şube şefliği ve fen işleri müdür yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. 2001 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardın-

dan İzmir Sarnıç Belediyesinde danışman olarak görev yaptı. Yine aynı dönemde 
Çeşme’de yer alan bir kooperatifin konut, altyapı çalışmalarının danışmanlığı-
nı üstlendi. 2009-2014 yılları arasında meclis üyesi seçildi. Bu dönemde başkan 
vekilliği, imar komisyon başkanlığı, çeşme-alaçatı alt yapı birlik üyeliği, meclis 
üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Hüseyin Öner

1951 yılında, Kütahya-Simav’da doğdu. 1976 yılında, Ege 
Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1978 yılları 
arasında kontrplak ve sunta fabrika inşaatlarında şan-
tiye şefliği yaptı. 1978-1980 yılları arasında askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra bugüne kadar plan, proje 
ve taahhüt işleri yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doğan Örs

1952 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yılları 
arasında kendi firmasında statik proje müellifliği yaptı. 
1977-1980 yılları arasında çeşitli özel inşaat firmaların-
da şantiye şefliği yaptı. 1980-2002 yılları arasında PTT 
santral hizmet binası, ambar ve lojman, TRT verici istas-
yon, fuar alanı ve santral binası gibi inşaatları tamam-
ladı. 2002-2004 yılları arasında kendi inşaat firmasında 
okul inşaat işlerini yaptı. 2004-2008 yılları arasında sahi-

bi olduğu firmasında üniversite rektörlük ve tesisler binası inşaatlarında şantiye 
şefliği, hakediş ve kesin hesap tanzimi, geçici ve kesin kabul işlemlerini yaptı. 
2009-2010 yılları arasında kendi firmasında iş merkezi inşaatında sorumlu mü-
dür ve şantiye şefliği yaptı. 2015 yılında özel bir inşaat firmasında şantiye şefliği 
yaptı. Halen kendi firmasında proje müellifliği ve müteahhitlik yaparak mesleği-
ni sürdürmektedir. 
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Baki Öz

1951 yılında, doğdu. 1976 yılında, Ankara Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1977 yılında başladığı meslek hayatına sırasıyla; Kara-
yolları Sinop Yol Yapım Şantiye Mühendisliği, Karayolla-
rı 71. Şube Osmancık Şube Şefliği, Karayolları 72. Şube 
Amasya Şube Şefliği, Karayolları 6. Bölge Kayseri Bakım 
Baş Mühendisliği, Karayolları 6. Bölge Otoyol Proje Baş 
Mühendisliği yaptı. Emekliliğinin ardından 2005 yılından 
bu yana muhtelif kuruluşlarda kontrol mühendisliği yap-
maktadır.

Ali Özaltın

1952 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Kayseri Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde proje 
yapım ve şube müdürlüklerinde görev yaptı. Yapı denetim 
firmalarında görev aldı. Halen yapı denetim firmasında 
çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ahmet Özbek

1955 yılında, Sivas-Divriği’de doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından Köyişleri Bakanlığında çalıştı. 1978-1979 yılla-
rı arasında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra De-
mir-Çelik Genel Müdürlüğü Karabük şantiyesinde görev 
yaptı. 1981 yılında yurtdışında şantiye şefliği yaptı. 1984 
yılında Beyoğlu Belediyesinde başladığı memuriyete İSKİ 
Genel Müdürlüğü’nde 2005 yılına kadar devam etti. Ha-
len serbest piyasada özel bir inşaat firmasında yönetici 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mustafa Özbek

1951 yılında, Isparta-Senirkent’te doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1971-1977 yılları 
arasında, lisans eğitimi süresi ve sonrasında Ege Üniver-
sitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığında çalıştı. 
1977-1978 yılları arasında askerlik hizmetini tamamla-
dı. 1979-1980 yıllarında özel sektörde çalıştı. 1980-2000 
yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir Ba-
yındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalıştı, aynı kurumdan 
2000 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından yapı de-

netim sektöründe çalışmaları devam etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abidin Özcan

1950 yılında, Yozgat’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1977 yılı sonunda; Yozgat Mil-
li Eğitim Müdürlüğüne İnşaat Mühendisi ve Teknik İşler 
Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 1979 yıllarında 
Yozgat Meslek Yüksekokulu inşaat bölümünde 4 yıl hoca-
lık yaptı. 1998 yılında Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ola-
rak emekli oldu. 1998 yılından bu yana, kendi şirketinde 
serbest inşaat mühendisi olarak proje ve müteahhitlik iş-
lerine devam etmektedir. 3 dönem İMO Yozgat Temsilcilik 
Yardımcılığını sürdürdü. 

Mustafa Özcan

1949 yılında, Ankara-Beypazarı’nda doğdu. 1976 yılında, 
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bayın-
dırlık Bakanlığı Yapım Dairesi Başkanlığında mühendis 
olarak göreve başladı. 1979 yılında askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü Yapım Dairesinde çalıştı. 1996 yılında 
Amasya ve Çorum illerinde meydana gelen deprem sebe-
biyle bakanlık tarafından Müstakil Kontrol Müdürlüğün-
de inşaat kontrol mühendisi olarak görevlendirildi. 1997-

2002 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yeterlilik Komisyonunda görev 
aldı. 2002 yılında emekli oldu. 
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Mustafa Özcan

1949 yılında, Elazığ-Alpagut’ta doğdu. 1976 yılında, Ela-
zığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından YSE’de çalıştı. 1978-1980 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladı. 1989-1995 yılları arasında Elazığ İl 
Müdürlüğü Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği yaptı. 1995 yı-
lında Çanakkale Köy Hizmetlerinde içme suları şube mü-
dürlüğü ve köy yollarında köprü mühendisi olarak çalıştı. 
2005 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Mehmet Özdal

1953 yılında, Zonguldak-Çaycuma’da doğdu. 1976 yılın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bö-
lümünden mezun oldu. 1977 yılında, Zonguldak İl İmar 
Müdürlüğünde mühendisliğe başladı. 1987-1992 yılla-
rı arasında serbest mühendis olarak çalıştı. 1992-1997 
yılları arasında Bartın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, 
1997-2000 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, 2000-2003 
yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Genel Müdürlüğü yaptı. 2003 yılında emekli oldu. 

Halen serbest mühendis olarak görevine devam etmektedir.

Ali Özdemir

1950 yılında, Çankırı’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yükseliş İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İmar İskan Ba-
kanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünde teknisyen işçi, 
M.S.B. İnşaat Emlak Daire Başkanlığında kontrol mühen-
disi, Yem Sanayii Genel Müdürlüğü İnşaat Tesisler Daire 
Başkanlığında inşaat baş mühendisi, T.E.K. Genel Müdür-
lüğü İnşaat Daire Başkanlığında inşaat baş mühendisi, 
TEDAŞ İnşaat Daire Başkanlığında ihale hakediş müdürü, 
TEDAŞ Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığında müdür, 

TEDAŞ İnşaat Emlak Daire Başkanlığında ihale hakediş kesin hesap müdürü ola-
rak çalıştı. Emeklidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Bekir Özdemir

1955 yılında, Kahramanmaraş-Göksun‘da doğdu. 1976 
yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimar-
lık Fakültesinden mezun oldu, sonra da İTÜ İnşaat Fa-
kültesinden Geoteknik master derecesini aldı, Prof Vahit 
Kumbasar yönetiminde doktoraya başladı. 1980 yılında 
girdiği Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünde Araştırma ve 
Köprüler Müdürlüklerinde bir müddet çalıştıktan sonra, 
1981’de yurtdışında çalışmaya başladı. 1988 ‘de Türkiye’ye 
dönerek, yurtiçi ve yurtdışı proje müdürü ve koordinatör 
olarak çalıştı. Halen, çeşitli özel sektör firmalarına danış-
manlık yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İzzet Özdemir

1950 yılında, Sinop-Gerze’de doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünde Avrupa 
Otoyolu inşaatı Kontrol Şefliğinde kontrol mühendisi, ke-
sin hesap mühendisi olarak çalıştı. Askerlik görevini yap-
tıktan sonra mimari ve statik büroda çalıştı. Karayolları 
17. Bölge Müdürlüğü emrinde kontrol mühendisi, grup 
mühendisi, kontrol mühendisi-kontrol şefi yardımcısı, 
kontrol amiri yardımcısı, başmühendis, bölge müdür yar-

dımcısı olarak çalıştı. 2007 yılında emekliye ayrıldı. Serbest inşaat mühendisi 
olarak mesleğini icra etti. Uluslararası mühendislik müşavirlik firmasında proje 
müdürlüğü, özel sektörde alt yüklenici firmada proje müdürlüğü görevlerinde 
çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Özdemir

1950 yılında, Giresun-Şebinkarahisar’da doğdu. 1976 yı-
lında, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
Yükseliş İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Özel sektörde şantiye şefi, serbest inşaat mühendisi ola-
rak çalıştı. Askerliğini yaptıktan sonra özel sektörde ça-
lıştı. Şebinkarahisar’da 3 dönem belediye başkanlığı yap-
tı. Halen çalışmaya devam etmektedir. Evlidir.
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Önder Özdemir

1946 yılında, Şanlıurfa’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Askerliğini yaptı. İmar 
İskan Bakanlığı Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Mü-
dürlüğü Altyapı Tesisleri Daire Başkanlığında mühendis 
ve başmühendis, Toplu Konut Kamu Ortaklığı İdaresi Baş-
kanlığında uzman mühendis, T.C. Emlak Bankası Genel 
Müdürlüğü A.Ş. Başkent Bölge Başkanlığında fen eksperi 
ve amir mühendis olarak çalıştı. Evlidir.

İbrahim Özel

1953 yılında, Karadeniz-Ereğli‘de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Aynı okulda lisansüstü eğitim gör-
dü. Özel sektörde proje mühendisi olarak mesleğe başladı. 
Askerlik görevinden sonra yurtdışı inşaat şantiyelerinde 
çalıştı. Özel sektörde çeşitli görevlerde bulundu. Emekli 
oldu. Halen çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Muhsin Özel

1947 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1980 yılına kadar kamuda ça-
lıştı. 1980 yılından sonra farklı firmalarda yönetici po-
zisyonunda görev yaptı. Özel sektörde Türkiye genelinde 
Dünya Bankası, Turizm Bankası, Tarım ve Orman Bakan-
lığı kredili projelerinde müşavirlik ve danışmanlık hiz-
metleri verdi. Ayrıca özel sektörde inşaat ve restorasyon 
işlerinde üst düzey yönetici olarak görev yaptı. İstanbul 
bölgesinde farklı firmalarda kanalizasyon yağmur suyu 

içme suyu şebeke ve isale hatları, dere ıslahı, altgeçit, köprü, yol gibi inşaatları 
yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Ali Özen

1949 yılında, Zonguldak-İskenderli’de doğdu. 1976 yı-
lında, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1988 
yılına kadar serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 
1988-2004 yılları arasında yurtdışında da faaliyet göste-
ren özel bir şirketin genel müdürlüğünü yaptı. 2004-2008 
yılları arasında TC Beykent Üniversitesi Yapı İşleri Daire 
Başkanlığında Ayazağa’da üniversiteye ait Kampüs bina-
larında proje müdürü olarak çalışıp emekli oldu. 2009-
2015 yılları arasında müteahhitlik yaptı. 2015-2016 yılla-

rı arasında meslek lisesi inşaatında proje müdürlüğü yaptı. Halen çalışmaktadır.

Ali Özen

1953 yılında, Trabzon-Çaykara’da doğdu. 1976 yılında, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1979 yılında askerlik hizmetini tamam-
ladı. 1979-1981 yılları arasında GOP Belediyesinde Fen 
İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1981-1985 
yılları arasında yurtdışında özel bir inşaat firmasında 
şantiye şefliği yaptı. 1985-1995 yılları arasında serbest 
olarak projecilik ve müteahhitlik hizmetlerinde bulundu. 
1996-2016 yılları arasında çeşitli şirketlerde proje mü-
dürlüğü ve proje koordinatörlüğü yaptı. Evli ve dört ço-
cuk babasıdır.

Hacı Bayram Özen

1953 yılında, Kırşehir-Mucur’da doğdu. 1976 yılında, 
Adana Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı 
yıl Erzincan Havaalanı alt yapı inşaatında 1981 yılına 
kadar şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1981 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1982 yılında Kars 
YSE Müdürlüğünde köprü yapım mühendisi olarak göreve 
başladı. 1989 yılı sonunda Konya Köy Hizmetleri 2. Bölge 
Müdürlüğüne Bağlı Aksaray İl Müdürlüğüne yol şube mü-
dürü olarak atandı. 2007 yılına kadar çeşitli illerde şube 

müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra emekli oldu. Evli ve üç çocuk baba-
sıdır. 
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Naci Çetin Özen

1951 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından 1980 yılında Küçükçekme-
ce Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde mühendis olarak 
memuriyet hayatına başladı. Daha sonra 1986 yılında 
Zeytinburnu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar İş-
leri Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptı aynı ku-
rumdan 2004 yılında emekli oldu. Halen İstanbul’da özel 
bir yapı denetim firmasında müdür olarak çalışma haya-
tına devam etmektedir.

Tuğrul Özen

1953 yılında Ankara’da doğdu. 1976 yılında İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Aynı yıl Aydın YSE İl Müdürlüğü ve Aydın YSE 19. 
Bölge Müdürlüğü’nde köprüler yapım, içmesuyu yapım, 
tesisler yapım mühendisliği görevlerinde bulundu. 1979-
1980 yılları arasında askerlik hizmetini kontrol mühen-
disi olarak tamamladı. Askerliğin ardından serbest mü-
hendislik, proje müteahhitlik hizmetleri yaptı. 1992-1994 
yılları arasında Aydın İMO Temsilcilik Yönetim Kurulunda 

yer aldı. 2001 yılında emekli oldu. 2004 yılında Adnan Menderes Üniversitesi İn-
şaat Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda mesleki dersler üzerine öğretim üyesi 
olarak eğitim verdi. Ardından özel bir yapı denetim firmasında uygulama denet-
çisi olarak görev yaptı, halen uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürmekte-
dir.

Şükrü Hayati Özener

1953 yılında, Amasya-Merzifon’da doğdu. 1976 yılında, 
Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977-1979 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1990 yıl-
ları arasında çeşitli inşaat işlerinde şantiye şefliği yaptı. 
1990-2010 yılları arasında özel bir firmada şantiye şefli-
ği, proje müdürlüğü ve hastane koordinatörlüğü görev-
lerinde bulundu. 2010 yılından bu yana kendi şirketinde 
mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Cemil Özer

1954 yılında, Muş-Varto’da doğdu. 1976 yılında, Eskişe-
hir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında Elazığ 
Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 
1978 yılında Keban Barajı inşaatında şantiye şefliği yap-
tı. 1979 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Elazığ DSİ’de ki eski görevine döndü. 1982 yılında kamu 
görevinde ayrılarak özel bir firmada çalıştı. Daha sonra 
kendi firmasını kurdu. Firma bünyesinde pek çok köprü 
restorasyon işlerini tamamladı. 2006 yılında mermer fab-

rikası kurdu ve halen devam etmektedir. 2010-2016 yılları arasında çeşitli tarihi 
köprü restorasyon ve tarihi köprü yapım işi ihalelerini alarak köprülerin resto-
rasyonu devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Munis Özer

1950 yılında, Ankara-Polatlı’da doğdu. 1976 yılında, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. 1980 yılında aynı üniversitede yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde proje müdürü 
olarak çalıştı. Kendi şirketini kurarak yurtiçi ve yurtdışın-
da çalışmaya devam etti. 

Öztürk Özer

1949 yılında, Iğdır’da doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre serbest çalıştık-
tan sonra DSİ Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 1999 
yılında Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığından emekli 
oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mehmet Cengiz Özgenç

1946 yılında, Samsun’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Sakarya Bayın-
dırlık Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev 
yaptı. 1982-1984 yılları arasında yurtdışında şantiye mü-
dürü olarak görev yaptı. 1984-1989 yıllarında Adapazarı 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Teknik Başkan Yardım-
cılığı yaptı. Özel sektörde şantiye şefliği, proje müdürlüğü 
yaptı. Emeklidir, halen ekspertizlik ve bilirkişilik yapmaya 
devam etmektedir.

S. Suat Özgür

1952 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firma şantiyesinde 
saha mühendisliği yaptı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra Adana Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifte en-
tegre tesis inşaatlarında kontrol ve kesin hesap mühen-
disi olarak görev yaptı. Ardından Türk Telekom’da kesin 
hesap ve şef mühendis olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Hanifi Şirin Özkan

1953 yılında, Karaman’da doğdu. 1976 yılında, Adana 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından Adana Bayındırlık ve İskan Mü-
dürlüğünde kontrol mühendisi ve kesin hesapçı olarak 
çalıştı. 2003 yılında Osmaniye Bayındırlık ve İskan Mü-
dürlüğünden emekli oldu. 

Neşet Özkan

1950 yılında, Yozgat’ta doğdu. 1976 yılında, Ankara Mi-
marlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1975-1978 yılları arasında Halk 
Bankası İnşaat Müdürlüğünde görev yaptı. 1978-1980 
yılları arasında mühendis olarak askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1981-2008 yılları arasında Toprak İskan Genel 
Müdürlüğü Amasya İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Ankara 
il Müdürlüğü ve PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire 
Başkanlığında kontrol mühendisliği yaptı. 2008 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Özkantar

1950 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından proje 
bürosu açtı. 1977-1990 yılları arasında çeşitli inşaatlar-
da şantiye şefliği, teknik müdür olarak görev yaptı. 1990-
1999 yılları arasında Antalya’da çeşitli projelerde mü-
hendis olarak inşaat faaliyetleri yürüttü. 2000 yılından 
bu yana kurucusu ve işletici olduğu şirkette genel müdür-
lük yapmaktadır.

Yalçın Özkazanç

1949 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Anka-
ra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. Özel sektörde şantiye şefi olarak mesleğe başladı. 
Askerliğini yaptıktan sonra SGK Genel Müdürlüğü İnşaat 
Daire Başkanlığında göreve başladı. Kurum bünyesinde 
çeşitli şehirlerde kontrol şefliği, denetçi kontrol amirliği, 
uygulamacı kontrol amirliği görevlerinde bulundu. Emek-
li oldu. Halen özel sektörde çalışmaya devam etmektedir. 

Erkan Özkılınç

1954 yılında, Zonguldak-Ereğli’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerliğini 
yaptıktan sonra serbest mühendis olarak çalıştı. İnşaat 
kontrol mühendisliği görevinde bulundu. Halen kendi şir-
ketinde yapı denetim uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Kemal Özmen

1950 yılında, Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1976 yılında 
İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra, DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünün 
muhtelif birimlerinde görev yaptı. 2007 yılında emekli 
oldu. Halen mesleğini yapmaktadır. Evli ve üç çocuk ba-
basıdır. 
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İzzet Öztürk

1954 yılında, Karabük-Eflani’de doğdu. 1976 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun 
oldu. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden, 1979 yılında 
Yüksek İnşaat ve Çevre Mühendisliği ve 1982 yılında dok-
tora derecelerini aldı. 1982-1984 yılları arasında İngilte-
re Newcastle Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 
doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında 
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı-
nı aldı. 1994 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma ve Teşvik 
ödülüne layık görüldü. Ardından İTÜ Çevre Mühendisliği 

Bölümünde profesörlük kadrosuna atandı. Su ve atıksu arıtımı, deniz kirliliği, 
bütünleşik su havzaları yönetimi, entegre katı atık yönetimi, iklim değişikliği-
nin su kaynaklarına etkileri, organik atık ve atıksulardan biyometan enerjisi 
geri kazanımı ile endüstriyel kirlenme kontrolü alanlarında uluslararası düzey-
de uzmanlığı olan Prof. Dr. Öztürk’ün, ağırlıklı olarak uluslararası olmak üzere 
200’den fazla bilimsel yayını, 12 kitabı ve çok sayıda araştırma/uygulama projesi 
raporu bulunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi, TÜBİTAK 
Bilim Kurulu Üyesi ve International Water Association (IWA) üyesi olan Prof. Öz-
türk, çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık yapmaktadır. Bir 
dönem TÜBİTAK KAMAG GYK üyeliği de yapan Prof. İ. Öztürk Ocak 2015’ten bu 
yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdür-
mektedir.

Mehmet Öztürk

1948 yılında, Giresun-Göreli’de doğdu. 1976 yılında, An-
kara Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Gençlik Spor An-
kara İl Müdürlüğünde inşaat amiri olarak göreve başladı. 
Askerlik hizmetini kontrol mühendisi olarak tamamladı. 
1979-1992 yılları arasında serbest inşaat mühendisliği, 
proje ve teknik danışmanlık, şantiye şefliği yaptı. 1992 
yılında Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bakanlık müşavirli-
ğine atandı. 1997 yılında Toplu Konut İdaresine toplu ko-
nuttan sorumlu bakanın teknik müşaviri olarak atandı. 

2000 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından serbest çalışmaya devam ederek 
eksperlik, danışmanlık, şantiye şefliği, teknik müşavirlik, yönetim kurulu üyeliği, 
yapı denetim uzmanlığı yaptı. Halen serbest olarak mesleğini sürdürmektedir. 
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Galip Özyıldız

1941 yılında, Rize-Fındıklı’da doğdu. 1976 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
Enerji Bakanlığı Samsun Şebeke Tesis 6.Bölge Müdürlü-
ğünde çalıştı. Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşle-
ri 8. Bölge Müdürlüğü ve Bayındırlık hizmetlerinde görev 
yaptı, aynı kurumdan emekli oldu. Evli ve bir çocuk ba-
basıdır. 

Memet Pala

1946 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, Anka-
ra Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada şantiye 
şefliği yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
kendi adına inşaat müteahhitliği yaptı. 1992 yılına kadar 
çeşitli resmi kuruluşların ihalelerine girerek çeşitli inşaat 
işleri yaptı. 1992 yılından bu yana kendi şirketini kurarak 
inşaat işlerini sürdürmektedir. 

Macit Palaz

1952 yılında, Kocaeli-Kandıra’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1976-1977 yılları arasında serbest olarak statik-betonar-
me proje üzerine çalıştı. 1978 yılında, askerlik hizmeti-
ni tamamladıktan sonra Kocaeli Belediyesinde sırasıyla; 
kontrol mühendisi, etüt proje ve inşaat şube müdürü ola-
rak çalıştı. Aynı kurumdan 2004 yılında, yapı kontrol dai-
re başkanı olarak emekli oldu. 2005-2009 yılları arasında 
Saraybahçe Belediyesinde danışman olarak görev yaptı. 

2011 yılından bu yana ortağı olduğu inşaat şirketinde mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Levent Paydak

1954 yılında, İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1976 yılında, 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1976-1983 yılları arasında Mardin İl İmar Mü-
dürlüğünde çalıştı. 1983 yılında Kahramanmaraş İl YSE 
müdürlüğü yaptı. 1983-1986 yılları arasında çeşitli fir-
malarda şantiye şefliği çalışmalarından sonra yurtdı-
şında proje müdürlüğü yaptı. 1989 yılında ülkeye dönüş 
yaparak kendi şirketini kurdu, kooperatif, yap-sat işleri-
ni tamamlayarak müteahhitlik yaptı. Ayrıca yurtdışında 

konut ve üniversite inşaatlarını tamamladı. Halen kurmuş olduğu firmasında 
mesleğini sürdürmektedir.

Gülabi Polat

1951 yılında, Mazgirt’te doğdu. 1976 yılında, Çukuro-
va Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1976-1980 yılları arasında DSİ Diyarbakır 10. Böl-
ge Müdürlüğünde mühendislik yaptı. 1980-1982 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1982-1985 yılla-
rı arasında Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğünde planlama 
mühendisi olarak çalıştı. 1985-1995 yılları arasında yine 
DSİ bünyesinde mühendis, proje mühendisi, başmühendis 
ve bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-2004 
yılları arasında baraj ve tünel projelerinde bölge müdür-

lüğü yaptı. 2004-2007 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü’nde emlak ve kamu-
laştırma dairesi başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında emekli oldu. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

F. Oya Poyraz

1952 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Çukurova 
Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975-1979 yılları 
arasında Çukobirlik Genel Müdürlüğü Teknik Servisinde 
mühendis olarak göreve başladı. 1980 yılında Adana İl 
İmar Müdürlüğünde göreve başladı. Sırasıyla; planlama 
teknik hizmetler müdürlüğü, belediye teknik hizmetler 
genel müdürlüğü mesken genel müdürlüğü ve afet işleri 
genel müdürlüklerinin teknik hizmetler birimlerinde ça-
lıştı. 1984 yılında İmar İskan Bakanlığının Adana İl İmar 

Müdürlüğü görevini şube müdürü olarak yürüttü. Aynı zamanda Yüksek Anıtlar 
Çed ve Çed Ön komisyonunda görev almış olup çeşitli belediyelerde bilirkişilik gö-
revini yürüttü. 2002 yılında emekli oldu. 2005-2009 yılları arasında gayrimenkul 
değerleme hizmetler danışmanlığı bürosunu açtı. 
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Piripaşa Ramazanoğulları

1949 yılında, Kahramanmaraş’ta doğdu. 1976 yılında, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maslak Ayazağa Kampüsünde şantiye şefli-
ği yaptı. 1977-1978 yılları arasında Ankara Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı inşaat dairesinde askerlik hizmetini 
tamamladı. 1980-2005 yılları arasında ticaretle uğraştı. 
2008-2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi 
konservatuar güçlendirme inşaatında şantiye şefliği yap-
tı. Halen gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalış-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhsin Reyhanoğlu

1950 yılında, Rize-Pazar’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1977-1985 yılları arasında Karabük DÇ 
Fabrikasında proje konstrüksiyon müdürlüğü çelik kons-
trüksiyon projelerinde proje mühendisi olarak çalıştı. 
1979-1980 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
1985-2003 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmele-
ri İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığında sırasıyla; kontrol 
mühendisi, başmühendis, ihale inceleme müdürü olarak 
çalıştı. Aynı kurumdan daire başkanı olarak 2003 yılında 

emekli oldu. Emekliliğinin ardından yapı denetim proje ve inşaat kontrollüğü ve 
Deniz Yapıları ile ilgili müşavir yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Ali İhsan Saatçı

1947 yılında, Isparta-Senirkent’te doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Akşam 
Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladı. 
1987 yılından bu yana Antalya ve Alanya illerinde yap-
sat işleri yaptı. Emekliliğinin ardından muhtelif yapı de-
netim şirketlerinde denetçi olarak çalıştı. Halen mesleğini 
sürdürmektedir. 
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Mahmut Sabuncuoğlu

1948 yılında, Diyarbakır’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulundan mezun oldu. 1980-1984 yıl-
ları arasında Bilecik-Osmaneli’nde Belediye Başkanlığı 
yaptı. Halen özel bir firmada yönetim kurulu başkanlığı 
yapmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında önemli proje-
leri yüklenici olarak gerçekleştirdi. Tarihi yapıların res-
torasyonu, tarihi miras ve kültürel yapıların restorasyo-
nu ve konservasyonu faaliyetlerini yürüttü. Halen Bosna 
Hersek’te cami restorasyonu, medrese inşaatlarında re-

konstrüksiyon işleri devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erol Sağlam

1953 yılında, Konya-Seydişehir’de doğdu. 1976 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümününden 
mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. Özel sektörde serbest 
mühendislik, başmühendislik, müdür yardımcılığı ve mü-
dürlük yaptı. Halen danışmanlık ve sosyal hizmetler faa-
liyetlerinde bulunmaktadır.

Mustafa Rasim Sakızlılar

1947 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde çeşitli görevlerde 
bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hasan Bedrettin Sarıçam

1955 yılında, Niğde-Koyunlu’da doğdu. 1976 yılında, An-
kara Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından ticaretle uğraştı. Ticaret hayatında iplik, mobilya 
ve inşaat sektörlerinde çalıştı. Halen inşaat sektöründe 
mesleğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ali Sarıçiçek

1948 yılında, Tunceli’de doğdu. 1976 yılında, Elazığ Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Etibank Elazığ Ferrokrom Tesis-
leri ve inşaatında kontrol mühendisi olarak çalıştı. Asker-
liğini yaptıktan sonra, Mülga Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Y.S.E. Tunceli İl Müdürü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 9. Bölge, 93. Şube Müdürlüğünde Başmühen-
dis, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge 93. Şube 
Müdürü olarak çalıştı. Yurtdışında proje müdürü olarak 
çalıştı. 2004 yılında emekli oldu. Evlidir.

Ayhan Sarıyıldız

1955 yılında, Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. DSİ Kütahya 34. Şube 
Müdürlüğünde işe başladı. Başmühendis, şube müdürü 
olarak çalıştı. DSİ 3. Bölge Eskişehir’e bölge müdürü ola-
rak atandı. DSİ Genel Müdürlüğü APK uzmanı, DSİ İzmir 
Bölge Müdürü, DSİ Konya Bölge Müdürü olarak çalıştı. 
2011 yılında emekli oldu. Halen kendi firmasında çalış-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Lütfi Sarpkaya

1949 yılında, Osmaniye-Sarpınağzı’nda doğdu. 1976 yı-
lında, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. YSE, Toprak Su İşleri ve Devlet Su İşlerinde 
çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladı. Evli ve dört çocuk 
babasıdır. 1979 yılından bu yana mühendis ve müteahhit 
olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Recep Adem Serezli

1951 yılında, Bulgaristan-Filibe’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galata-
saray Mühendislik Yüksekokulundan mezun oldu. Avcılar 
Belediyesinde İmar Şefi olarak göreve başladı. Askerliği-
ni yaptıktan sonra özel bir şirkette şantiye şefliği yaptı. 
Devlet Demir Yolları Haydarpaşa 1. İşletme Müdürlüğü 
Yol Servisinde mühendis, Emanet Heyeti Teknik Üyesi, 
Bakırköy Belediyesinde mühendis, şeflik ve teknik müdür 
muavinliği, Küçükçekmece Belediye Başkanlığında İmar 
Müdür Muavinliği, Çatalca Belediye Başkanlığında Tek-

nik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Çatalca Belediye Başkanlı-
ğında Başkan Teknik Danışmanı olarak görev yapmaya devam etmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Mehmet Kamil Seyrek

1951 yılında, İstanbul’da doğdu. 1976 yılında, ODTÜ Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından kesin hesap bürosunda 
çalıştı. 1978-1979 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1979-1986 yılları arasında daha önce çalıştığı 
firmada kesin hesap ve teklif hazırlama işlerinde mesle-
ğini sürdürdü. 1986-1987 yılları arasında aynı firmanın 
ortağı olarak yurt dışında çalıştı. 1987-1992 yılları ara-
sında aynı firma ile yurt içinde görev yaptı. 1992-2003 
yılları arasında TOKİ Uygulama Dairesinde çalıştı. 2003-

2012 yılları arasında özel bir firmada boru hattı projesi, pompa istasyonları, ta-
şeron kontrolleri ve tahkim mahkeme işlerini yürüttü. 2012-2014 yılları arasında 
özel bir firmada çalıştı.

Nevzat Timur Sezer

1954 yılında, İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdı-
şında çeşitli özel firmalarda şantiye şefliği, kooperatifler-
de kontrol mühendisliği, Suudi Arabistan’da müşavir mü-
hendislik, İGDAŞ Doğalgaz Genel Müdürlüğünde kontrol 
mühendisliği görevlerinde bulundu. Halen yapı denetçisi 
olarak görev yapmaktadır.
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Salih Sivri

1946 yılında, İstanbul-Hasköy’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Ga-
latasaray Mühendislik Yüksekokulu Akşam İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. İlk ve orta dereceli 
okullarda öğretmenlik yaptı. Mezuniyetinin ardından Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı İstanbul ve Kocaeli illerinde 
inşaat kontrol ve kesin hesap bölümlerinde çalıştı. 1999 
yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından bugüne kadar 
şantiye şefliği ve yapı denetim firmalarında kontrol mü-
hendisliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Muammer Soğancı

1954 yılında, Konya’da doğdu. 1976 yılında, Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında DSİ Genel Müdür-
lüğünde göreve başladı. 1977 yılında Konya DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü Etüt ve Planlama işlerinde çalıştı. 1979-1980 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1985-1987 
yılları arasında Selçuk Üniversitesinde lisansüstü eğitimi-
mi tamamlayarak yüksek inşaat mühendisi unvanını aldı. 
1980-1996 yılları arasında planlama mühendisi, kontrol 
mühendisi, şube başmühendisi olarak görev yaptı. 1996-

2010 yılları arasında bölge müdür yardımcısı olarak Baraj, HES, depo, tünel, su-
lamaları, göletler gibi işlerden sorumlu kontrol amirliği görevlerinde bulundu. 
2010 yılında emekli oldu. Halen teknik danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

Şükrü Songür

1955 tarihinde, Antalya’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesin-
den mezun oldu. Bir mühendislik bürosunda işe başladı. 
Askerlik görevini yaptıktan sonra yurtiçi ve yurtdışında 
şantiye şefliği yaptı. Kendi proje bürosunu açtı. Emekli 
oldu. Halen bir denetim firmasında proje ve inşaat kont-
rollüğü yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Hüseyin Soyer

1945 yılında, Isparta-Senirkent’te doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadı-
köy İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Zemin 
mekaniği laboratuvarında çalıştı. Askerliğini yaptıktan 
sonra DSİ 18. Bölge Müdürlüğü başmühendis, kontrol 
mühendisi olarak çalıştı.

Mehmet Kemal Soysal

1949 yılında, Artvin’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra İstanbul Yapı İşle-
ri 1. Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak göreve 
başladı. Yapım Baş Mühendisliği görevini yürüttü. İstan-
bul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalışmaya başla-
dı. Yapım 3. Şube Müdürlüğü ve Yapım İnceleme Şube Mü-
dürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında emekli oldu. 
Emekli olduktan sonra bir şirkette proje koordinatörü 

olarak çalıştı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulunda gö-
rev aldı. Kesin hesap uzmanı olarak İstanbul mahkemelerinde bilirkişilik yaptı. 

Mehmet Sönmezer

1952 yılında, Manisa-Turgutlu’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde 
proje mühendisliği yaparak göreve başladı. Ortaklarıyla 
kurduğu firmada proje, resmi taahhüt işleri, özel inşaat-
lar ve satılık konut inşaatları yaptı. Kendi adına müteah-
hitlik işleri yapmaya başladı. Yurtiçi ve yurtdışında müte-
ahhitlik işleri yaptı. Halen çalışmaya devam etmektedir.
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Feridun Sözeri

1949 yılında, Mersin-Mut’ta doğdu. 1970 yılında, Eski-
şehir Şeker Fabrikasında çalışmaya başladı. 1975 yılında 
Eskişehir Defterdarlığında görev yaptı. 1976 yılında Eski-
şehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Eskişehir YSE 
İl Müdürlüğünde göreve başladı, yol işleri şefliği, köprü 
şefliği ve il müdürlüğü yaptı. 1981 yılında askerlik hiz-
metini tamamladıktan sonra Eskişehir Toprak ve İskan İl 
Müdürlüğünde çalıştı.1985 yılından itibaren Köy Hizmet-
leri Eskişehir 14. Bölge Müdürlüğünde mühendis, takip ve 

kesin hesap şube müdürü olarak görev yaptı. 2006 yılında Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesinden emekli olduktan sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
mühendislik ve proje müdürlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Gürbüz Sulamacı

1950 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mimar-
lık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından statik 
büroda çalıştı. Ardından yurtiçi ve yurtdışında fabrika, 
toplu konut, uçak hangarları, çimento fabrikası, şantiye-
ler ve teknik ofis gibi inşaat işlerinde çalıştı. Özel bir şir-
kette teklif, sözleşme, kesin hesap grup müdürlüğü yaptı 
ve konut inşaatlarında serbest olarak çalıştı.

Abdulselam Suvakçı

1950 yılında, Elazığ’da doğdu. 1976 yılında Elazığ Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Elazığ TEK Şebeke Tesis 5. Böl-
gede teknisyen ve inşaat mühendisliği yaptı. 1980-1981 
(26. Dönem) ve 1994-1996 (34. Dönem)’de İnşaat Mühen-
disleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yap-
tı. Çeşitli şantiye işleri ile uğraştı. İnşaat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi ve Beton Araştırma ve Geliştirme 
Laboratuvarında çalıştı. 2001 yılında emekli oldu. Özel 
bir yapı denetim laboratuvarında çalıştı.
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Ahmet Cemal Sür

1946 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Anka-
ra Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden mezun 
oldu. Özel sektörde çalıştı. Askerlik görevinden sonra yur-
tiçi ve yurtdışında çeşitli görevlerde bulundu. Özel sektör-
de fabrika inşaat müdürü, proje müdürü, şantiye şefi gibi 
görevlerde bulundu. İki çocuk babasıdır.

Fazlı Şahin

1953 yılında, Ordu-Fatsa’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun 
oldu. Özel sektörde statiker olarak göreve başladı. Asker-
liğini yaptıktan sonra Yurtdışında şantiye müdürü olarak 
çalıştı. Özel sektörde proje müdürü, genel koordinatörü 
grup başkanı olarak çalıştı. Halen çalışmaya devam et-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hüseyin Aras Şahin

1955 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 
mezun oldu. Özel sektörde, yurtiçi ve yurtdışında, proje 
yöneticiliği, koordinatörlük, proje başmühendisliği gö-
revlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Şahin

1951 yılında, Aksaray’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975 yılında şantiye 
mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra mühendis ve mü-
teahhitlik yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan son-
ra Ortaköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Mü-
dürlüğü yaptı. 1986-1997 yılları arasında mühendis ve 
müteahhitlik yaptı. 1977-2002 yılları arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde teknik danışmanlık 
yaptı. Emeklidir. 2004 yılında tekrar müteahhit ve mü-

hendislik faaliyetlerine başladı, hala aile şirketiyle mesleğini sürdürmektedir. 
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Ümit Şahinalp

1953 yılında, Kütahya’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
termik santrali ve fabrika inşaatında saha mühendisliği 
yaptı. 1978-1980 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 1980-2013 yılları arasında çeşitli özel firmala-
rın proje, fabrika, otel, konut, iş merkezi, arıtma tesisi, 
metro inşaatı, içmesuyu, gibi inşaatlarında sırasıyla; pro-
je mühendisi, ünite şefi, saha şefi, şantiye şefi, planlama 
ve teklif hazırlama mühendisi, şantiye müdürü, proje mü-

dürü olarak görev yaptı. 2014 yılında yurt dışında içmesuyu ve arıtma tesisi inşa-
atında şantiye müdürlüğü yaptı. Evlidir. 

Sıtkı Şalva

1953 yılında, Malatya’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İller Bankasında 
inşaat mühendisi olarak göreve başladı. 1982 yılında İs-
tanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinde çalıştı. Halen aynı 
kurumda inşaat mühendisi olarak mesleğini sürdürmek-
tedir.

Sami Şeker

1954 yılında, Antalya-İbradı’da doğdu. 1976 yılında, Kon-
ya Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1977-1978 yılları arasında 
askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1980 yılları arasında 
Devlet Su İşleri bünyesinde görev yaptı. 2014 yılında Kon-
ya DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden emekli oldu. 
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Kemal Şen

1954 yılında, Kırıkkale’de doğdu. 1976 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından projecilik yaptı, daha 
sonra Bolu-Düzce Ovası Sulama İnşaatında proje ve saha 
mühendisliği yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra 2000 yılına kadar özel sektörde hastane ve prefab-
rikasyon işlerinde şantiye şefliği, ihale teklif mühendisli-
ği, inşaat ve proje müdürlüğü, pazarlama ile satış grup 
müdürlüğü yaptı. Betonarme prefabrikasyon üzerine 
sempozyum ve seminerlerde bildiriler sundu. Halen pre-

fabrikasyon sektöründe ve özel bir şirkette genel müdür olarak görev yapmakta-
dır. Yayınlanmış şiir kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Saim Şen

1953 yılında, Bursa-İnegöl’de doğdu. 1976 yılında, Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından Mülga Bursa YSE 2. Bölge Müdürlüğü, Mülga 
Köy Hizmetleri Bursa 17. Bölge Müdürlüğü, Mülga Köy 
Hizmetleri, İzmir 16. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Valiliği İl 
Özel İdare Müdürlüğünde sırasıyla; inşaat mühendisliği, 
kontrol mühendisliği, kontrol şefliği, bölge müdür yar-
dımcılığı ve bölge müdür vekilliği görevini yürüttü. 2005 
yılında emekli oldu. Ayrıca 1977-1979 yılları arasında as-

kerlik hizmetini tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Şentürk

1949 yılında, Trabzon-Çaykara’da doğdu. 1976 yılında, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1967-1977 yılları 
arasında öğretmenlik yaptı. 1977-1994 yılları arasında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde mühendis, böl-
ge müdürü ve sanayi müdürü olarak görev yaptı. 1994-
2012 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünye-
sinde Trabzon ilinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu Müdürü ile Röleve ve Anıtlar İl Bölge Müdürü ola-
rak çalıştı. Evlidir.
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Serdar Şimşek

1953 yılında, Tokat’ta doğdu. 1976 yılında, Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi Mühendislik Mimarlık 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1976-1978 yılları arasında özel sektörde yol inşa-
atında şantiye şefi olarak görev yaptı. 1978-1980 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılında Ka-
rayolları 13. Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi ola-
rak çalıştı. Aynı kurumda şantiye şefliği ve kontrol şefliği 
görevlerini yürüttü. 1993-2010 yılları arasında Karayol-
ları Bölge Müdürlüğü bünyesinde AR-GE başmühendisliği 

yaptı. 2010 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünde AR-GE Başmühendisliği 
görevindeyken emekli oldu. 2010-2015 yılları arasında özel bir firmada proje mü-
dürlüğü yaptı. 

Rasim Tahtalıoğlu

1952 yılında, Çankırı’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mühen-
dislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından fabrikada 
departman şefi olarak çalıştı. 1978 yılında askerlik hiz-
metini tamamladı. 1980 yılında Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı İşleri 1. Bölge Müdürlüğünde inşaat kontrol mühen-
disi olarak göreve başladı, kontrol mühendisi, şube mü-
dür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yaptı. 2013 
yılında emekli oldu. Ayrıca okul, hükümet konağı ve cami 
inşaatlarını tamamladı. 

Ziya Muzaffer Talatpaşaoğlu

1953 yılında, Rize-Çayeli’nde doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdışın-
da özel sektörde çalıştı.



131

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

Arif Tarakcı

1954 yılında, Sinop-Ayancık’ta doğdu. 1976 yılında İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yılla-
rı arasında uçak bakım ana hangar yapımında şantiye 
mühendisliği yaptı. 1977-1979 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra çelik konstrüksiyon çatı 
proje ve uygulamaları, betonarme proje ve uygulamaları 
yapmaya devam etmektedir. 

Coşkun Tarlabaşı

1952 yılında, Erzincan-Kemaliye’de doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özel 
sektörde şantiye şefliği yaptı. İstanbul Belediyesi İmar 
Müdürlüğünde memur statüsünde göreve başladı. Asker-
likten sonra Kadıköy Şube Müdürlüğünde, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi, Kağıthane Belediye-
sinde çalıştı. Halen Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünde Statik ve Riskli Yapılar ile Kentsel Dönü-
şümden Sorumlu İmar Müdür Muavini olarak görev yap-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bayram Taş

1949 yılında, Eskipazar’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince 
Ankara’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner 
Malzeme deposunda memur olarak göreve başladı. 1977 
yılı şubat ayına kadar bu görevde çalıştıktan sonra aynı 
yıl Karabük Belediyesinde inşaat mühendisi olarak çalış-
maya başladı. 1977-1979 yılları arasında askerlik hizme-
tini tamamladı. Askerlik dönüşü serbest inşaat mühendisi 
olarak çalıştı. 1981 yılında tekrar Karabük Belediyesinde-

ki görevine başladı. 1991 yılında aynı kurumda fen işleri müdürlüğü yaptı. Görev 
yapmakta olduğu fen işleri müdürlüğünden 2008 yılında emekli oldu. Bir çocuk 
babasıdır. 
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Ahmet Muzaffer Taşan

1951 yılında, Bayburt’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra Niğde Belediyesi Toprak Su-YSE ve 
Köy Hizmetlerinde çalıştı, 2003 yılında emekli oldu. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. Emekliliğinin ardından bilirkişilik 
yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Nurettin Taşdemir

1954 yılında doğdu. 1976 yılında, Adana Mühendislik 
Yüksekokulundan mezun oldu. Adana DYY 6 İşletme Baş-
müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak göreve başladı. 
DSİ Mersin 63. Şube Müdürlüğüne tayin oldu. Askerliğini 
yaptıktan sonra Mersin SSK Bölge İnşaat Kontrol Amirli-
ğinde göreve başladı. Serbest inşaat müteahhitliği yaptı. 
Halen aile şirketinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

İsmail Taşgın

1948 yılında, Gümüşhane-Zigana’da doğdu. 1976 yılın-
da, Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1978 yılında as-
kerlik hizmetini tamamladı. 1972-1977 yılları arasında 
Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğünde görev yaptı. 
1977-1978 yılları arasında Ankara Yem Sanayi TAŞ’de gö-
rev yaptı. Trabzon DSİ XXII. Bölge Müdürlüğü 221. Şube 
Müdürlüğünde çalıştı, aynı kurumdan emekli oldu. Halen 
özel bir yapı denetim şirketinde çalışmaya devam etmek-
tedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hatice Ergün Ünal Tatlıoğlu

1950 yılında, İzmir-Kemalpaşa’da doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında 
yüksek inşaat mühendisi oldu. Aynı fakültenin akademik 
kadrosuna atandı. Teknik resim derslerini jeoloji, jeofizik, 
çevre ve inşaat mühendisliği bölümlerinde verdi. İzmir 
Narlıdere Ege Ordu Komutanlığında teknik resim dersle-
ri verdi. 1999 yılında emekli oldu. Dışardan üniversitede 
ders vermeye devam etti. Yapı denetim şirketinde çalıştı. 
Evli ve bir çocuk annesidir.
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Sezai Taylanlı

1946 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Köy İşleri 
Bakanlığı Yol, Su Elektrik Genel Müdürlüğü İstanbul İl 
Müdürlüğü’nde Etüt Proje ve Asfalt Mühendisi olarak gö-
rev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1980 
yılında İstanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik Tramvay Tü-
nel İşletmeleri Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Sıra-
sıyla; başmühendis, müdür yardımcısı, müdür, daire baş-
kan yardımcısı ve daire başkanı olarak 2011 yılına kadar 
görev yaparak emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Tek

1943 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulundan mezun oldu. Taahhüt işlerinde 
bulundu. Ortaklarıyla beraber kurduğu şirkette çalıştı. 
Halen özel sektörde çalışmaya devam etmektedir.

Mustafa Tekbıçak

1951 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1976 yılında, 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı bünyesinde iş güvenliği müfettişi, grup başkan 
yardımcılığı ve baş iş müfettişi pozisyonlarında çeşitli 
illerde iş kazaları meslek hastalıkları, işletme belgesi in-
celeme teftişleri ile genel ve kontrol teftişleri yaptı. Ayrı-
ca kontrol mühendisi, inşaat sürveyan olarak çalıştı. İş 
sağlığı ve güvenliği eğitim seminerleri verdi, 2013 yılın-
da emekli oldu ve eğitim kurumunda sorumlu müdürlük 
yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 
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Yalçın Teker

1951 yılında, Isparta-Senirkent’te doğdu. 1976 yılında, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yurtdışında 
görev yaptı. Askerliğini yaptıktan sonra yurtiçi ve yurt-
dışında şantiye şefi, planlama mühendisi, planlama şefi, 
teknik ofis müdürü olarak çalıştı. 1989 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinde Projeler Daire Başkanı oldu. 
Özel sektörde müşavirlik, mühendislik ve kooperatifler-
de kontrollük görevlerini üstlendi. 1997 yılında yedi yıl 
boyunca Başbakanlık’ta Devlet Bakanı Danışmanı olarak 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik Müşaviri 
olarak görev yaptı. 2003 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yaver Teker

1950 yılında, Bulgaristan’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında İstanbul Avcılar 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görev yaptı. 1977 yı-
lında askerlik hizmetini yaptı. 1979 yılında İstanbul Köy 
Hizmetler YSE’de görev yaptı. 2004 yılına kadar İstanbul 
1. Bölge Müdürlüğü Karayollarında görev yaptı. 2004 
yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim firmasında 
kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır.

Aytekin Tekin

1950 yılında, Mersin-Tarsus’ta doğdu. 1976 yılında, Ada-
na İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ka-
rayolları bünyesinde çalıştı. Konut inşaatları ve Yüreğir 
Belediyesi İhaleli İşler Müdürlüğünde kontrol mühendis-
liği yaptı. Otoyol inşaatında kazı mühendisi olarak görev 
yaptı. Okul inşaatında kontrol mühendisliği yaptı. Halen 
müşavir bir firmada kontrol mühendisliği yapmaktadır.
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Feyzullah Temelkuran

1953 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, Eskişehir Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bur-
sa İçmesuyu projesi DSİ 16. Şube Müdürlüğünde göreve 
başladı. 1976-1979 yılları arasında baraj inşaatı ve isale 
hatları, ana depolar kontrol mühendisi ve başmühendis 
olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
DSİ bünyesindeki işine geri döndü. 1990-1994 yılları ara-
sında DSİ’de proje inşat başmühendisi olarak baraj, gö-
let, sulama, forekazık ayaklı betonarme köprü inşaatları 

gibi işleri tamamladı. 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığı görevine getirildi. 1995-1997 yılları arasında BUSKİ Genel Müdürlü-
ğünde İçmesuyu Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1997-2005 yılları arasında 
BUSKİ Plan Yatırım Daire Başkanlığında tüm alt yapı projelerinin kontrolünü 
yaptı. 2005 yılında emekli oldu. 2006 yılından bugüne kadar çeşitli yapı denetim 
firmalarında proje ve uygulama denetçisi olarak görev yaptı. Halen yapı denetim 
firmasında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Süleyman Temizci

1954 yılında, Konya’da doğdu. 1976 yılında, Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında kendi mühendislik 
müşavirlik ofisini kurdu. 1983 yılında proje inşaat mü-
hendislik müşavirlik şirketini kurdu. 1991 yılında boya, 
izolasyon, alçı konusunda toptan dağıtım işleri yaptı. 
1998 yılında kendi firmasını kurdu. 1998 yılı sonunda 
boya üretimine başladı. 2003 yılında fabrikada AR-GE 
birimini oluşturdu. 1982 yılında İMO Konya Temsilciliği 
yaptı. 1986 yılında İMO Konya Bölge Temsilciliğini kur-

du. 1989 yılında Konya Temsilciliğini İMO Konya Şube Başkanlığına dönüştürdü. 
1990-1991 yılları arasında İMO Konya Şube Başkanlığı yaptı. Kendi aile firma-
sında mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ziya Terzi

1952 yılında Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1978 yılları 
arasında Tuzla ve Tütün depoları inşaatlarında çalıştı. 
1978-1980 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
1980-2006 yılları arasında aynı şirkette muhtelif pozis-
yonlarda şantiye şefi ve teknik müdür olarak çalıştı. Ağır-
lıklı olarak sanayi tipi inşaatlarda İzmir Demir Çelik Te-
sisleri bünyesinde önce şantiye şefliği daha sonra yapılan 
ilave yatırımlarda teknik müdürlük görevlerinde bulun-

du. Fabrika inşaatında ilave yatırımlarda teknik müdür olarak görev yaptı. Özel 
bir şirketin iskele inşaatında kontrol şefi olarak çalıştı. Toplu konut, yazlık konut 
kooperatif siteleri, muhtelif sanayi tesisleri ve altyapı tesisleri, arıtma tesisleri 
inşaatların da muhtelif zaman ve pozisyonlarda aynı şirketin bünyesinde çalıştı. 
2007 yılında emekli oldu. 

Haldun Terzioğlu

1951 yılında, Van’da doğdu. 1976 yılında, Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kara-
yolları XI. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1977-1980 yılları 
arasında Van TEK Şebeke Tesis Şube Müdürlüğü’nde kont-
rol mühendisliği yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra 1981-1988 yılları arasında DSİ XVII. Bölge Müdür-
lüğü Etüt ve Plan Şube Müdürlüğünde mühendis ve baş-
mühendis olarak; Taşkın Koruma Raporları, Baraj, Gölet 
ve Sulama Planlama Raporları ile Kati Proje Yapımların-

da çalıştı. 1988-2001 yılları arasında DSİ XVII. Bölge Müdürlüğü’nde proje ve 
inşaat şube müdürü ve kontrol amiri olarak görev yaptı, aynı kurumdan emekli 
oldu. 2001-2008 yılları arasında çeşitli firma ve şirketlerde şantiye şefliği ve proje 
müdürlüğü yaptı. 2008 yılından bu yana özel bir firma bünyesinde baraj ve gölet 
sulamalarında proje yapımı işinde mühendis olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Erhan Tokat

1951 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Çeşitli 
projelerde şantiye şefi olarak görev aldıktan sonra 1985 
yılında kendi firmasını kurarak taahhüt ve konut sektö-
ründe faaliyetlerde bulundu. Halen mesleğini sürdürmek-
tedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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İlgün Toksuk

1954 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1978 
yılları arasında kendine ait serbest mühendislik bürosu-
nu açtı. 1980 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-
2016 yılları arasında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü bünyesin-
de çalıştı; kontrol mühendisi, planlama mühendisi, şube 
müdür vekili, başmühendis olarak çalıştı. 

İbrahim Hakkı Topcu

1950 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde, teknik 
koordinatör, yönetim kurulu danışmanı, proje müdürü, 
genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu başkanı, genel 
müdür, şantiye şefi, proje teknik müdür, hakediş, statik 
proje ve kesin hesap mühendisi, yüksek erkek öğretmen 
okulunda statik-dinamik ve cisimlerin mukavemeti ders-
leri öğretmeni olarak görev yaptı.

Coşkun Torlak

1949 yılında, Uşak’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından porselen fabrikasında şantiye 
şefi olarak görev yaptı. 1977 yılında askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra 1991 yılına kadar serbest çalıştı. 
1991-2001 yılları arasında Uşak’ta küçük sanayi sitesi, 
organize deri sanayi bölgesi gibi işlerde kontrol mühen-
disliği yaptı. Ayrıca Gediz Organize Sanayi Bölgesinde 
bölge müdürlüğü yaptı. 2001-2005 yılları arasında alt 

yapı çalışmaları tamamlanan Gediz Organize Sanayi Bölgesinden ayrıldı. Halen 
serbest çalışmaktadır.
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Cennet Tosun

1953 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1986 
yılları arasında YSE Bölge Müdürlüğü bünyesinde mühen-
dis ve köprü kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1986-2001 
yılları arasında İzmir Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlü-
ğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 2001 
yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk annesidir. 

Şerif Tosun

1953 yılında, İzmir-Çeşme’de doğdu. 1976 yılında, Adana 
İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1983 
yılları arasında Sümerbank bünyesinde şantiye şefliği ve 
şantiye mühendisliği yaptı. 1983-1985 yılları arasında 
özel bir inşaat firmasında şantiye şefliği yaptı. 1985-1990 
yılları arasında Çeşme Belediyesi İmar Müdürlüğünde ça-
lıştı. 1990-1996 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı DLH 
Genel Müdürlüğü İzmir 6. Bölge Müdürlüğünde kontrol 
mühendisi olarak görev yaptı. 1996-2003 yılları arasında 

Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde fen işleri müdürü olarak çalıştı. 2003 
yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Alaattin Tosunor

1949 yılında, Kocaeli-Karamürsel’de doğdu. 1976 yılında, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında Karayol-
ları 9. Bölge Müdürlüğü bünyesinde şantiye şefliği yaptı. 
1977-1980 yılları arasında DSİ 18. Bölge Müdürlüğüne 
bağlı Uluborlu Barajı ve Tesisleri inşaatında şantiye şefi 
olarak çalıştı. 1983-2012 yılları arasında yurtiçi ve yurt-
dışında çeşitli özel firmaların konut, termik santrali, su-
lama inşaatı, baraj ve HES, içmesuyu gibi inşaatlarında 
sırasıyla; kontrol mühendisi, şantiye şefi, proje müdürü 

ve başkan yardımcısı olarak çalıştı. 2013-2016 yılları arasında kendisine ait in-
şaat, taahhüt şirketinde müteahhitlik yaptı. 
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Mustafa Kemal Tufan

1953 yılında, Kırşehir’de doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi ve Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 122. 
Teknik Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak gö-
reve başladı. Askerliğini yaptıktan sonra Kayseri Proje ve 
İnşaat Şube Müdürlüğünde, 122. Teknik Şube Müdürlü-
ğünde (Kırşehir) ve Yahyalı Proje Müdürlüğünde (Yahyalı) 
proje ve inşaat kontrol mühendisliği, kesin hesap, keşif, 
metraj işlerinde çalıştı. DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İn-

şaat Dairesi Başkanlığına naklen tayin edildi, Başkanlığın Sulama Drenaj Şube-
sinde Proje Mühendisi ve tatbikat şubesinde mukavele tatbikatı ile ilgili konular-
da çalıştı. DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığına naklen tayin 
ve Başkanlığım Enerji Şubesinde çalıştı. 2006 yılında emekli oldu. Özel sektörde 
proje müdürü olarak göreve başladı. Halen genel müdür yardımcısı olarak çalış-
maya devam etmektedir.

Kayhan Tuncay

1954 yılında, Ordu-Fatsa’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında aile inşaat şirke-
tinde proje mühendisi olarak mesleğine başladı. 1978 yı-
lında kurucu ortağı olduğu şirketinde çeşitli sanayi yapı-
ları ve inşaat taahhüt işlerinde şantiye şefi olarak görev 
yaptı. Aile şirketi bünyesinde 1983-1984 yılları arasında 
yurt dışında okul inşaatlarında proje müdürü olarak gö-
rev yaptı. 1985-2005 yılları arasında kurucusu olduğu 

aile firmasında küçük sanayi siteleri, fakülte, üniversitesi, okullar, bayındırlık 
binaları, iller bankası alt yapı işleri ve konut inşaatlarında anahtar teslim yük-
lenici olarak inşaat taahhüt işleri yaptı. 2006 yılında aynı isimle İstanbul’da aile 
şirketi kurarak sanayi yapılarını yüklenici olarak tamamladı. Halen kendi mü-
teahhitlik hizmeti veren taahhüt şirketinde genel müdür olarak çalışmaktadır.

Ahmet Hulki Tuncer

1953 yılında, Van-Gevaş’ta doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları Genel 
Müdürlüğü bünyesinde şantiye mühendisliği ve şantiye 
şefliği yaptı. Askerlik hizmetini kontrol mühendisi olarak 
tamamladıktan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünye-
sinde şantiye şefi olarak göreve başladı, 1985 yılına kadar 
şantiye şefliği yaptı. 1986-2016 yılları arasında Karayol-
ları bünyesinde sırasıyla; yapım arazi mühendisi, yol ya-

pım mühendisi, grup şefi, otoyol yapım başmühendisi, bölge müdür yardımcısı, 
daire başkanı, başmüfettiş, otoyollar dairesi başkanı, bölge müdürü, başmüfettiş 
olarak görevini sürdürdü. Halen Karayolları genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Baş-
kanlığında teftiş kurulu başkanı olarak çalışmaktadır. Evlidir.
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Nevzat Tunç

1955 yılında, Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında, Eskişehir 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yılları ara-
sında Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğünde proje inşaat 
ve proje kontrol mühendisliği yaptı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra 1979-1988 yılları arasında Ba-
yındırlık Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 
bünyesinde çeşitli illerde kontrol mühendisi ve şube mü-
dürü olarak çalıştı. 1988-1992 yılları arasında çeşitli özel 
firmaların konut, spor salonu ve öğretmen evi gibi inşa-

atlarında kontrol mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1993-2004 yılları 
arasında Eskişehir Büyükşehir ve Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kontrol mühen-
disi ve fen işleri müdürü olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından 2014 yılına 
kadar çeşitli özel firmalarda şantiye şefliği, takip şefi ve mühendislik görevlerini 
icra etti. 

Şerif Ali Tunusoğlu

1953 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1977-1978 yılları arasında askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra kendi bürosunu kurdu. 
Halen özel bir proje inşaat firmasında müdürlük yap-
maktadır. Ayrıca statik betonarme projeleri, kooperatif 
kontrollükleri, özel taahhüt işleri ile İzmir ve Çeşme ad-
liyelerinde bilirkişilik, Enerji Kimlik Belgesi verilmesi işle-
rini yaptı. 

Saffet Turan

1952 yılında, Trabzon-Tonya’da doğdu. 1976 yılında, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyeti-
nin ardından DSİ 8. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 
1977-1979 yılları arasında askerlik hizmetini tamamla-
dıktan sonra müteahhitlik yaptı. 1982 yılında yurtdışın-
da proje müdürlüğü yaptı. 1985 yılında ülkeye dönüş ya-
parak tekrar müteahhitlik yaptı.
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Müslüm Turgut

1956 yılında, Malatya-Arguvan’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest proje 
mühendisliği yaptı. 1981-1994 yılları arasında özel bir 
firmada muhtelif konut ve kamu yatırımı inşaatlarında 
şantiye şefliği, proje müdürlüğü, koordinatörlük ve işve-
ren vekilliği yaptı. 1994-1997 yılları arasında yurtiçi ve 
yurtdışında özel firmalarda koordinatörlük ve proje mü-
dürlüğü yaptı. 1997-2010 yılları arasında yurtiçi ve yurt-

dışında çeşitli özel firmalarda proje müdürlüğü ve genel koordinatörlük görev-
lerinde bulundu. 2010 yılından bu yana özel bir firmada koordinatör, müşavir, 
danışman olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hüseyin Turhan

1951 yılında, Kırklareli-Babaeski’de doğdu. 1976 yılında, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Gece Bölü-
münden mezun oldu. Aynı yıl Edirne Devlet Su İşleri XI. 
Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1977-1979 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest 
mühendis olarak çalıştı. Proje, kontrollük ve taahhüt işle-
ri yaptı. 1987 yılında müteahhit olarak konut inşaatları-
nı tamamladı. 1995-2000 yılları arasında ticaretle uğraş-
tı. 2000-2010 yılları arasında çeşitli firmalarda şantiye 
şefliği yaptı. 2011 yılından bu yana yapı denetim şirketle-

rinde proje ve uygulama denetçisi olarak çalışmaktadır. 2002 yılında emekli oldu. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Muharrem Turhan

1957 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1978 yılları 
arasında Erzurum Belediyesinde mühendis olarak çalıştı. 
1978-2004 yılları arasında inşaat proje ve taahhüt işleri 
yaptı. 2004 yılından bu yana özel bir yapı denetim şirke-
tinde proje ve uygulama denetçisi olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Erdal Tüner

1950 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, Sakarya 
Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
özel bir firmada çalıştı. 1978 yılında Ankara Devlet De-
miryolları Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığında 
görev yaptı. 1982-2006 yılları arasında İzmir TCDD 3. 
Bölge Müdürlüğü Yol Servisinde çalıştı. Kamu görevinde 
kontrol mühendisliği, kontrol şefliği, ihale komisyon üye-
liği, geçici ve kesin kabul üyeliği ve başkanlığı görevlerin-
de bulundu. 2006 yılında emekli olduktan sonra özel bir 

yapı denetim firmasında görevini sürdürdü. Daha sonra İzmir Adliyesinde Bilir-
kişilik yaptı; halen bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Haluk Türedi

1954 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Ankara Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılında, DSİ 12.Bölge 
Müdürlüğünde, inşaat mühendisi olarak görevine başla-
dı. Çeşitli baraj ve sulama projelerinde kontrol mühen-
disi olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini 1980 yılında, 
kontrol mühendisi olarak tamamladı. 1980 yılından bu 
yana serbest mühendis ve müteahhit olarak çalıştı. Ayrı-
ca özel firmalarda çeşitli inşaat işleri yaptı. 2000 yılından 
bu yana İnşaat Mühendisleri Odası Kırşehir Temsilciliği 
yapmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Sabiha Türker

1950 yılında, Sırbistan-Priboy’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. İETT Genel Müdürlüğünde teknik res-
sam olarak göreve başladı. İnşaat mühendisi kadrosuna 
atandı. İnşaat kontrol mühendisi, başmühendis ve kont-
rol amiri olarak çalıştı. Aynı kurumda Yapı İşleri Şube 
Müdürü oldu. Daha sonra APK Daire Başkanlığına şube 
müdürü olarak atandı. 2010 yılında emekli oldu. 
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İhsan Tüysüz

1953 yılında, Rize-Çayeli’nde doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mesleğine Zigana tünelinde betonlama 
ve emniyet mühendisliği ile başladı. Askerlik hizmetini 
kontrol mühendisi olarak tamamladı. Askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra yurt dışında farklı projelerde görev 
alarak bölüm şefi ve şantiye şefi olarak çalıştı. Yurt içi-
ne döndükten sonra yap-sat mühendisliği yaptı. Ayrıca 
kooperatif inşaatlarında kontrol amirliği yaptı. Ardından 

çeşitli yerlerde plaza, köprülü kavşak, köprü ve İstanbul Boğaz deniz trafiği gö-
zetleme ve radar kulelerini yaptı. Mesleğini danışmanlık yaparak sürdürmekte-
dir. Emeklidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Selim Tüzün

1948 yılında, Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Gece Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Manisa Belediyesi 
bünyesinde görev yaptı. 1982 yılında askerlik hizmetini 
tamamladıktan sonra Manisa Belediyesinde tekrar çalış-
maya devam etti. 1983 yılında Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı Manisa İl Müdürlüğünde göreve başladı, teknik 
hizmetler görevini yaparken 1986 yılında İmar ve Afet 
İşleri Şube Müdürlüğü yaptı. 1993-1998 yılları arasında 

Kütahya İl Müdürlüğü Teknik Hizmetlerde çalıştı daha sonra Manisa Teknik Hiz-
metler Bölümündeki görevine tekrar döndü. 2010 yılında emekli oldu. 

Ramazan Uğurluova

1955 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, Eskişehir Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından mühen-
dislik mimarlık bürosunda statiker olarak çalıştı. 1977-
1980 yılları arasında Bayındırlık, Vakıf İdaresi ve Milli 
Savunma İdarelerinin muhtelif şantiyelerinin sorumlu-
su olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra aynı firmanın çeşitli inşaatlarında şantiye görevine 
1983 yılına kadar devam etti. Aynı yıl kendi mühendislik 
ve müşavirlik firmasını kurarak serbest mühendis olarak 

çalışmaya başladı. 1985-1995 yılları arasında Bursa Konut Üretim ve Yapı Koo-
peratifleri Birliği’nde teknik koordinatör olarak çalıştı. 1995-2005 yılları arasın-
da kendi şirketiyle kooperatif, konut ve sanayi yapıları üstlenilmiştir. 2005-2008 
yılları arasında çeşitli inşaat firmalarında danışmanlık hizmetlerinde bulundu. 
2007-2008 yılları arasında özel bir firmada denetim koordinasyonu görevinde 
bulundu. Halen proje ve uygulama denetçisi olarak mesleğini sürdürmektedir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

144

Ertuğ Uludağ

1952 yılında, Ankara’da doğdu. 1976 yılında, Almanya 
İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Resmi taahhüt işlerin-
de saha mühendisliği, şantiye şefliği ve şirketlerde ortak 
olarak mühendislik yaptı. 1993 yılında kendi şirketini açtı 
ve halen faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Osman Nurcan Ulusan

1948 yılında, Adıyaman-Kahta’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mesleğine 
1976 yılında TCDD 4. Bölge Müdürlüğünde başladı. 1977-
1978 yılları arasında askerlik hizmetini kontrol mühen-
disi olarak tamamladı. 1978-2005 yılları arasında TCDD 
bünyesinde Ankara Yol Atölyesi Müdürlüğü, 2. Bölge Yol 
Müdürlüğü, Yol Dairesi Altyapı Şube Müdürlüğü, Yol Da-
iresi Başkan Yardımcılığı, Bölge Müdürlüğü Ve Proje Mü-
dürlüğü yaptı. 2005-2008 yılları arasında müşavirlik yap-

tı. 2008 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından hızlı tren projesinde proje 
müdürlüğü yaptı, proje bitiminden sonra 2014 yılına kadar aynı firmada teknik 
koordinatör olarak görev yaptı. 

Güzin Ulusemre

1954 yılında, Zonguldak-Çaycuma’da doğdu. 1976 yı-
lında, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademi-
si Vatan Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bur-
sa DSİ 1. Bölge Müdürlüğü proje-inşaat servisinde proje 
mühendisi olarak göreve başladı. Aynı kurumdan, 1998 
yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra yapı denetim 
şirketlerinde proje denetçisi olarak çalıştı. Halen bir yapı 
denetim firmasında proje denetçisi olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk annesidir.
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Mehmet Engin Ungan

1954 yılında, Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Özel sektörde şantiye şefi olarak göreve başla-
dı. Askerliğini yaptıktan sonra özel sektörde şantiye şefi, 
drenaj şefi, proje müdürü olarak görev yaptı. 

İsmail Rüştü Uslu

1953 yılında, Bursa’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl otomobil 
fabrikasında yeni işler servisinde göreve başladı. 1980 yı-
lında askerlik görevini tamamladıktan sonra aynı yerde 
kontrol mühendisi olarak 1984 yılına kadar görev yaptı. 
Daha sonra İstanbul’da özel bir firmada 1987 yılına ka-
dar şantiye şefi olarak çalıştı. 1987 yılında inşaat, taah-
hüt ve müteahhitlik firmasını kurdu ve halen kendi fir-
masında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Uyaroğlu

1955 yılında, Antalya-Akseki’de doğdu. 1976 yılında, Ada-
na İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yük-
sekokulundan mezun oldu. 1976 yılında Konya-Seydişehir 
Belediye Başkanlığında Kontrol Mühendisi olarak göreve 
başladı. 1980 yılında İmar Müdürlüğü görevine atandı. 
2005 yılına kadar İmar Müdürü olarak görev yaptı ve 
2005 yılında emekli oldu. Halen bir Yapı Denetim Firma-
sında Proje ve Uygulama Denetçisi olarak çalışmaktadır. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Uzunhasanoğlu

1947 yılında, Rize-Fındıklı’da doğdu. 1976 yılında, Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest olarak çalış-
tı. Daha sonra Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesinde 
kontrol mühendisliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si bünyesinde müdür ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
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Osman Nuri Uzunhasanoğlu

1950 yılında, Artvin-Arhavi’de doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firma-
da teknik müşavirlik yaptıktan sonra 1976 yılında yol ya-
pım mühendisi olarak Artvin YSE Müdürlüğünde göreve 
başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel bir 
inşaat firmasında çalıştı. 1979 yılında Çay İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Etüt Proje Müdür-
lüğünde kontrol mühendisi ve kontrol şefi olarak çalıştı. 

1984 yılında İnşaat Kontrol Şube Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1985 yılın-
da İnşaat Kontrol Şube Müdürlüğüne atandı. 1998-2011 yılları arasında müşavir 
olarak çalıştı ve emekli oldu. Emekliliğinin ardından 2013 yılına kadar yapı de-
netim firmasında çalıştı. Ayrıca 1979 yılından bu yana bilirkişilik yapmaktadır.

Tevfik Fikret Ülkümen

1950 yılında, Van’da doğdu. 1976 yılında, Ankara Devlet 
Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini yaptı. Özel 
sektörde yurtiçi ve yurtdışında proje mühendisi, altyapı 
koordinatörü, proje müdürü, şirket müdürü, teknik ko-
ordinatör, genel koordinatör, teknik koordinatör, genel 
koordinatör, yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 
Halen yönetim kurulu başkanlığına devam etmektedir. 

Hüseyin Ünal

1948 yılında, Kırklareli’nde doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1977 yılında devlet dairesinde çalışmaya başla-
dı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar devlet 
dairesindeki görevine başlayarak kontrol mühendisliği, 
köy yolları şube müdürlüğü ve etüt proje şube müdürlüğü 
yaptı. 2002 yılında emekli oldu. İki çocuk babasıdır. 
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Osman Sezai Ünal

1954 yılında, Bursa-Kestel’de doğdu. 1976 yılında, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1977-1978 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik 
hizmetini tamamladıktan sonra kendi açtığı bürosunda 
halen proje yapmaktadır. Emeklidir. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır. 

Ahmet Bülent Ünsal

1953 yılında, Hatay-Antakya’da doğdu. 1976 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte-
sinden mezun oldu. Özel sektörde, yurtiçi ve yurtdışında 
sorumlu mühendis, saha ve kesin hesap mühendisi, şanti-
ye şefi, müşavir, proje müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Rüstem Vanlı

1952 yılında doğdu. 1976 yılında, İstanbul Devlet Mü-
hendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından serbest mühendis olarak çalıştı. 
1983 yılında kendi firmasını kurarak 2000 yılına kadar 
projecilik ve müteahhitlik yaptı. 2000 yılından itibaren 
de özel bir yapı denetim firmasında hizmet vermektedir. 
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Merkezin-
de sayman üye ve İstanbul Ticaret Odası’nda 29. Komite 
de görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

H. Haluk Velidedeoğlu

1952 yılında, ABD-Michigan’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. Özel sektörde çalıştı. 1985 yılında emek-
liye ayrıldı. Yurtiçi ve yurtdışında, kendi kurduğu şirketle 
proje-dekorasyon ve tadilat işleri yaptı. Teknik danışman 
ve ombudsman olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Kadri Yalçınkaya

1952 yılında, Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında, ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1977-1979 yılları arasında özel bir 
fabrikada statiker mühendis olarak çalıştı. 1979-1980 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2014 
yılları arasında özel bir şirkette merkez departmanlar 
ve şantiyelerde, proje mühendisi, proje şefi, yapım şefi, 
yapım müdürü, teknik müdür, taşeron yönetim müdürü 
olarak görev yaptı. 2014 yılında emekli olduktan sonra, 
halen konut inşaatı ile iş merkezi inşaatlarının danış-
manlığını yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ergün Yardımcı

1953 yılında, Kars’ta doğdu. 1976 yılında, İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yıldız İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl başladığı meslek 
yaşamında yurtiçinde çok sayıda fabrika inşaatı, otoyol-
da köprüler ve viyadükler, yurtdışında; liman kıyı koru-
ma tesisleri, üniversite kampüs dahilinde çeşitli fakülte 
tesisleri inşaatında görev yaptı. 2003 yılından itibaren 
yaklaşık 10 yıl süre ile yapı denetim firmasında denetçi 
mühendis olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 

Hayati Yaşar

1950 yılında, Yozgat-Şefaatli’de doğdu. 1976 yılında, Ela-
zığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Kayseri 
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. Sıra-
sıyla; şantiye mühendisliği, şantiye şefliği ve arazi mü-
hendisliği yaptı. 1989 yılında Kastamonu Karayolları 15. 
Bölge Müdürlüğüne asfalt başmühendisi olarak atandı. 
2000 yılında emekli oldu ve özel sektörde koordinatörlük, 
şantiye şefliği, kontrol mühendisliği, proje müdürlüğü ve 
teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca yol inşa-

atı, büyük ve küçük sanat yapıları, plentmiks alt temel, plentmiks temel, bitümlü 
sıcak karışım kaplama yapımı, toprak işleri yapımı, drenaj, tünel, demir yolu 
yapımı, akaryakıt ve bitüm tankları yapımı, bina, baraj ve tüm hidrolik yapıları 
konusunda çalışmıştır. 2002 yılından bu yana özel bir firmada mesleğini sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hüseyin Yaşık

1948 yılında, Erzurum-Aşkale’de doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mimarlık ve Galatasaray Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1968 yılında İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 
çalıştı, mezuniyetinin ardından aynı kurumda çalışmaya 
devam etti. Giresun ve Muğla Bayındırlık Müdürlüğünde 
görev yaptıktan sonra 1994 yılında aynı kurumdan emek-
li oldu. Halen mühendislik ve müteahhitlik yaparak mes-
leğini sürdürmektedir.

Osman Yatkın

1954 yılında, Trabzon-Vakfıkebir’de doğdu. , 1976 yılında 
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İn-
şaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Seka Saman 
Selülozu fabrikası Çay-Afyon tesislerinde kontrol mühen-
disi olarak görev yaptı. Askerliğini yaptıktan sonra Seka 
Sigara Kağıdı Fabrikası Taşköprü/Kastamonu tesislerinde 
sırasıyla inşaat kontrol mühendisi ve kontrol şefi olarak 
görev yaptı. Eskişehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne 
tayin oldum ve inşaat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 
2004 tarihinde emekli olduktan bu yana özel sektörde 

şantiye şefi olarak aktif çalışma hayatına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Salim Yavaş

1954 yılında, Manisa’da doğdu. 1976 yılında, Çukuro-
va Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 1976-1995 yılları arasında müteahhitlik yaptı. 
Kamu ve resmi inşaatlar ile konut inşaatları yaptı. 1995 
yılında müteahhitliği bırakarak turizm sektöründe çalış-
maya başladı. Halen bir otelde yönetim kurulu başkanlığı 
yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dursun Yaz

1950 yılında, Bayburt’ta doğdu. 1976 yılında, Çukurova 
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Mesle-
ğe saha mühendisi olarak başladı. Askerliğini yaptıktan 
sonra çeşitli şirketlerde şantiye şefi olarak çalıştı. Müte-
ahhitlik ve porje işleri yaptı. Halen proje ve uygulama de-
netçisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Ahmet İhsan Yazıcı

1949 yılında, Denizli’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Serbest mühendislik bürosu açarak 
çalışma hayatına başladı. Proje, proje kontrol ve daha 
sonraları yap-sat inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 
Emeklidir.

Mehmet Talih Yazıcı

1953 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Buca Mühendislik Yüksekoku-
lu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl 
özel bir inşaat firmasında şantiye şefliği yaptı. 1978-1980 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1980-2002 
yılları arasında sırasıyla; şantiye şefi, yönetici ve şirket 
ortağı olarak konut inşaatlarını tamamladı. Halen yapı 
denetim sektöründe mesleğini sürdürmektedir. 

Galip Yenice

1945 yılında, Kars-Karaurgan’da doğdu. 1976 yılında, 
Ege Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından aile firmasında çalıştı. Daha sonra kendi firma-
sını kurdu, resmi işler yaptıktan sonra konut sektöründe 
faaliyetlerini sürdürdü. Halen kendi firmasında yönetim 
kurulu başkanlığı yapmaktadır. İki çocuk babasıdır.

Cavit Yenipazarlı

1952 yılında, Denizli-Tavas’ta doğdu. 1976 yılında, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette 
çalıştı. Sonrasında Nazilli Belediyesinde İmar ve Fen İşle-
ri Müdürü olarak görev yaptı. 1979 yılında bu görevin-
den ayrıldıktan sonra kendi özel şirketini kurdu. Halen 
Nazilli’de kendi şirketinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Ahmet Yerlikaya

1954 yılında, Sivas-Divriği’de doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte-
sinden mezun oldu. Bir proje bürosunda mesleğe başladı. 
Özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. Türkiye Demir 
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Divriği, 
Pelet ve Konsantrasyon tesislerinde çalıştı. Askerliğini 
yaptıktan sonra Türk Uçak Sanayi A.Ş’de F-16 uçak fabri-
kasında kontrol amiri olarak görev yaptı. Kendi şirketini 
kurarak çeşitli inşaat ve yapsat işleri yaptı. Kurduğu yapı 
denetim şirketinde çalışmaya devam etmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Şükrü Yeşilçay

1954 yılında, Afyon’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından serbest inşaat mühendisli-
ği yaptı. 1979 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1980 
yılında Kooperatifler 18. Bölge Müdürlüğünde EPPA mü-
hendisi olarak çalıştı. 2003 yılında İl Tarım Müdürlüğün-
den emekli oldu. Halen bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Kudret Yeşilkuşak

1951 yılında, Denizli-Çal’da doğdu. 1976 yılında, Karade-
niz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mesleğe kontrol mühendisi olarak başladı. 
Askerliğini yaptıktan sonra inşaat kontrol başmühendisi, 
şantiye şefi, kesin hesap şefi, kesin hesap mühendisi, mal-
zeme grup şefi, kalite kontrol şefi, hakediş ve sözleşmeler 
müdürü olarak çalıştı. 
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Alaattin Yıldırım

1948 yılında, Konya’da doğdu. 1976 yılında, Konya Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Konya 
DSİ 4. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1977-1979 
yılları arasında askerlik hizmetini tamamladıktan son-
ra tekrar DSİ. 4. Bölge Müdürlüğünde göreve başlaya-
rak taşkın, bakım onarım, işletme, sulama, baraj, tünel, 
enjeksiyon çalışmalarının kontrollüğünü yaptı. Aynı ku-
rumda 1996-2004 yılları arasında şube müdürlüğü göre-
vini yürüttü. 2005 yılında emekli oldu. 2007-2008 yılları 

arasında su aktarma projesinde çalıştı. 2008-2009 yılları arasında hidroelektrik 
proje müdürlüğü yaptı. 2006-2010 yılları arasında (TUS) inşaat denetimi görevi-
ni yaptı. 2011 yılından bu yana yapı denetimi görevini sürdürmektedir.

Hilmi Yıldırım

1949 yılında, Adana-İdem’de doğdu. 1976 yılında, Adana 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yükse-
kokulu İnşaat Mühendisliği Akşam Bölümünden mezun 
oldu. Lisans eğitimi süresince Toprak Su Müdürlüğünde 
sürveyan olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladık-
tan sonra Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 
kontrol mühendisliği yaptı. Aynı kurumda çeşitli illerde 
geçici görevlerde bulunarak buradan emekli oldu. Evlidir.

Şevket Yıldırım

1948 yılında, Adana-Dörtler’de doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Lisans eğitimi süresince çalıştı. 1977 yı-
lında askerlik hizmetini tamamladı. 1978 yılında, Mülga 
Kocasinan Belediyesinde kontrol mühendisliği yaptı. Ba-
kırköy ve Zeytinburnu Belediyelerinde kontrol mühendisi, 
şef, müdür muavini ve imar ve şehircilik müdürü olarak 
görev yaptı. Zeytinburnu Belediyesinde yapı denetim mü-
dürü olarak çalıştı.2008 yılında emekli oldu. Evli ve üç ço-
cuk babasıdır. 
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Ahmet Metin Yıldırımlı

1949 yılında, Erzurum’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında yüksek li-
sans, 1997 yılında doktorasını tamamladı. 1998 yılında 
A.Ü İşletme Fakültesini, 2014 yılında A.Ü Hukuk Bölümü 
Adalet Programını, 2016 yılında A.Ü Uluslararası İlişki-
ler Fakültesini bitirdi. 1977 yılında İstanbul Belediyesin-
de mühendis olarak göreve başladı, çeşitli belediyelerde 
imar müdürü ve yapı kontrol müdürü olarak görev yap-
mıştır.2005-2013 yılları arasında Kültür ve Tabiat Varlık-

larını Koruma Bölge Kurulu Müdürü olarak görev yapmıştır. Yıldız Teknik Üni-
versitesinde öğretim görevlisi olarak İmar Mevzuatı, Taşınmaz Değerlemesi ve 
Arsa Üretimi derslerini okutmuştur. Şuan serbest olarak çalışmakta olup imar 
mevzuatı ve kültür varlıklarını koruma mevzuatı konularında danışmanlık hiz-
meti vermektedir. Yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Ahmet Kürşat Yıldız

1951 yılında, Mersin-Toroslar ’da doğdu. 1976 yılında, 
Adana Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kara-
yolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde şantiye şef yardım-
cısı olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan son-
ra YSE Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünde görev 
yaptı. 1980-1994 yılları arasında İçel YSE İl Müdürlüğü 
bünyesinde kontrol mühendisliği yaptı. 1994 yılında yine 
aynı il müdürlüğünün Etüt ve Proje Müdürlüğünde 1997 
yılına kadar içme suyu proje mühendisi olarak çalıştı. 

1997-2002 yılları arasında Köy Yolları Şube Müdürlüğünde asfalt alt yapı malze-
me nakli, asfalt sathi kaplama yapımında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 
Ayrıca Silifke ve Anamur ilçelerinde grup şefi olarak çalıştı. 2002 yılında Mersin 
Köy Hizmetlerinden emekli oldu. 

Bekir Yıldız

1951 yılında, Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Galatasaray Mühendis-
lik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığında 
kontrol mühendisliği yaptı. 1978 yılında askerlik hizme-
tini tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Yapı İşleri 
Daire Başkanlığında görev aldı. Daha sonra müteahhit ve 
inşaat mühendisi olarak çeşitli illerde çalıştı. 1994, 1999, 
2004 ve 2009 yıllarında girdiği seçimlerde dört kez Bele-
diye Başkanlığı yaptı. 2014 yılında kendi isteğiyle Belediye 

Başkanlığı görevini bıraktı. Halen Kocasinan ve Büyükşehir Belediye meclis üyeli-
ğini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

154

Nihat Yıldız

1948 yılında, Adapazarı’nda doğdu. 1976 yılında, Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada 
statiker mühendis olarak çalıştı. Askerlik hizmetini ta-
mamladıktan sonra 1980 yılında yurtdışında askeri okul 
inşaatlarında şantiye şefliği yaptı. 1981-2014 yılları ara-
sında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli özel firmaların kafe-
terya, fabrika, cezaevi ve tevsi, lastik deposu inşaatla-
rında statiker mühendis, şantiye şefi, kontrol mühendisi, 
proje müdürü, proje ve yapı denetçisi ile danışman olarak 

mesleğini icra etti. 2015 yılından bu yana özel bir firmada proje ve yapı denetçisi 
olarak çalışmaktadır.

Osman Yıldız

1950 yılında, Artvin-Oba’da doğdu. 1976 yılında, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
1976-1977 yılları arasında Köy İşleri Bakanlığı Koopera-
tifler Genel Müdürlüğü İnşaat Kontrol Dairesi Köy Kal-
kınma projelerinde inşaat ve proje kontrollüğü yaptı. 
1978-1979 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı, 
askeri inşaatlarda ve Doğu Beyazıt adliyesinde bilirkişi-
lik yaptı. 1980-1991 yılları arasında çeşitli özel firmala-
rın fabrika, muhtelif konut, okul ve kooperatif inşaatları 

gibi işlerde şantiye şefliği, proje müdürlüğü ve proje sorumlusu olarak çalıştı. 
1993-2006 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında sırasıyla; inşaat kontrolü, pro-
je sorumlusu, yatırım, denetleme ve yapım işleri, proje danışmanı ve müşavirlik 
işlerini yürüttü. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında konut, sanayi ve hijyenik gıda fab-
rika binalarının yapımını tamamladı. 1990 yılında emekli oldu. Halen mesleğini 
sürdürmektedir.

Bahaddin Yılmaz

1952 yılında, Edirne-Lulu’da doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. 1971-1972 yılları arasında teknisyenlik 
yaptı. 1977-1980 yılları ile 1981-2014 yılları arasında DSİ 
11.Bölge Müdürlüğünde planlama ve proje mühendisliği 
yaptı. 1980-1981 yılları arasında askerlik hizmetini ta-
mamladı. 2014 yılından bu yana Tekirdağ Su ve Kana-
lizasyon Genel Müdürlüğünde plan proje daire başkanı 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Hacı Mustafa Yılmaz

1949 yılında, Adıyaman’da doğdu. 1976 yılında, İktisa-
di Ticari İlimler Akademisi Çukurova Mühendislik Yük-
sekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1977-1978 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladı. 
1978-1980 yılları arasında Elazığ Köy Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1980-
1998 yılları arasında Elazığ DSİ 9.Bölge Müdürlüğü’nde 
Etüt Plan Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 1998-2001 yıl-
ları arasında Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde çalış-
tı. DSİ 252 Şube Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühen-

disliği yaptı. 2001 yılında emekli oldu. Özel bir yapı denetim firmasında denetçi 
mühendis olarak mesleğini sürdürdü. 

Mesut Yılmaz

1953 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniye-
tinin ardından müteahhitlik yaptı. 1976 yılından bu yana 
konut ve iş yeri inşaatlarını tamamladı. 1993 yılında kur-
muş olduğu firmasıyla içme suyu tesisleri, atıksu arıtma 
tesisleri ve OSB tesislerini tamamladı. Halen yap-sat işleri 
yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Recai Yılmaz

1952 yılında, Bolu-Narzanlar’da doğdu. 1976 yılında, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğü bünyesinde kontrol mühendisi olarak 
mesleğine başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra tekrar Karayolları Bölge Müdürlüğüne dönerek çe-
şitli yol yapım işlerinde şantiye şefliği ve kontrol şefliği 
görevini yürüttü. 1986-2011 yılları arasında otoyol in-
şaatında kontrol şefi olarak çalıştı. 2012 yılında emekli 
oldu. 
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Zeki Yılmaz

1948 yılında, Ordu-Beyseki’de doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kadıköy Mü-
hendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından askerlik 
hizmetini tamamladı. 1979 yılı sonunda İstanbul Beledi-
yesinde inşaat mühendisliği yaptı. Sırası ile Üsküdar, Be-
yoğlu, Maltepe ve Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğünde 
kontrol görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında emekli oldu. 
Halen bir yapı denetim şirketinde yapı denetçisi olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

Naşit Yılmaztürk

1950 yılında, Bayburt’ta doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasa-
ray Mühendislik Yüksekokulundan mezun oldu. Şantiye 
mühendisi ve büro mühendisi olarak çalıştı. Askerliğini 
yaptı. Yurtdışında mühendislik yaptı. İstanbul Belediyesi 
İştirakler’de Zemin ve Beton Araştırma Laboratuvarında 
çalıştı. 2016 yılında emekli oldu.

İdris Yiğit

1947 yılında, Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1976 yılında, 
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan 
Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Mezuniyeti itibariyle kendi bürosunda 
proje ve yap-sat işleri yaptı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra 1980 yılında özel sektörde şantiyelerde 
çalıştı. Halen yapı denetim elemanı olarak çalışmaktadır. 

Osman Yilmaz

1953 yılında, Artvin’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından büroda çalıştı. 1976-1978 
yılları arasında Pendik Belediyesinde proje tasdik ve böl-
ge mühendisliği yaptı Askerlik hizmetini tamamladıktan 
sonra kendi mühendislik bürosunu açarak 2002 yılına 
kadar büro faaliyetlerini yaptı. Ardından yapı denetim 
şirketi kurarak 2016 yılına kadar yapı denetim işlerini 
yürüttü. Emeklidir. 
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Ahmet Yolgeçti

1948 yılında, Sivas-Divriği’de doğdu. 1976 yılında, İstan-
bul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir inşaat fir-
masında çalıştı. 1978 yılında Mülga Divriği Demir Ma-
denlerinde göreve başladı, başmühendislik ve şube mü-
dürlüğü yaptı. 2004 yılında Aydın Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğüne atandı. Aynı kurumda şube ve il müdür 
yardımcılığı görevlerini ifa etti. 2013 yılında emekli oldu.

Hasan Yuncu

1953 yılında, İzmir’de doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mimarlık Mühendislik Akademisi Galatasaray Mühen-
dislik Yüksekokulundan mezun oldu. Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 
Askerlikten sonra Y.S.E İl Müdürlüğünde Etüt Ekip Şefliği 
yaptı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde yeniden göreve 
başladıktan sonra çeşitli iş yerlerinde kontrol şefliği, şan-
tiye şefliği görevi yaptı. 1991 yılında özel sektöre geçerek 
şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. Halen aktif ça-
lışma hayatını şantiyelerde sürdürmektedir.

Saim Yurtbaşı

1954 yılında, Kırıkkale-Keskin’de doğdu. 1976 yılında, An-
kara Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi önce-
si ve sonrasında özel bir inşaat firmasının toplu konut 
inşaatlarında saha mühendisliği yaptı. 1977-1979 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1979-1987 yılla-
rı arasında çeşitli özel firmaların termik santral, toplu 
taşıma raylı sistem, konut ve askeri inşaatlarında saha 
mühendisi, şantiye şefi ve şantiye sorumlusu olarak ça-
lıştı. 1987 yılında kendi işini kurarak taahhüt işleri yaptı. 

Daha sonra pek çok kamu kurum ve kuruluşlara özel birimlere, okul, enerji iletim 
hatları, atık su ve yağmur suyu kanal işleri ve düğün salonu gibi inşaat işlerini 
tamamladı. 1998-2011 yılları arasında çeşitli özel firmaların sondaj inşaatında, 
içmesuyu arıtma tesisi ve konut gibi inşaat işlerinde şantiye şefliği ve proje mü-
dürlüğü yaptı. 2011-2013 yılları arasında yurt dışında iç mimari işlerinde hazır-
lama ve uygulamasında çalıştı. Evlidir.
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Işık Yücel

1954 yılında, Konya’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik 
Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Özel bir taahhüt firmasında çalıştı. Emeklidir. Evli 
ve iki çocuk annesidir.

A. Erol Yücelen

1950 yılında, Bolu’da doğdu. 1976 yılında, İstanbul Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi Galatasaray Mühendis-
lik Yüksekokulundan mezun oldu. Özel sektörde imar mü-
dürü, kontrol mühendisi, şirket yönetim temsilcisi, altya-
pılar koordinatörü ve ihale hazırlama, teklif sorumlusu, 
proje müdürü, sözleşme ve hakediş tatbikat sorumlusu 
olarak çalıştı. Halen projeler koordinatörü olarak çalış-
maya devam etmektedir.

Mustafa Yüksel

1950 yılında, Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. 1976 yı-
lında, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akade-
misi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği 
Bölümününden mezun oldu. Gümüşhacıköy Belediyesi 
hizmet binası ve iş merkezi inşaatlarının kontrol mühen-
disi olarak çalıştı. 1980 yılında serbest mühendislik büro-
su açarak çeşitli özel proje ve inşaat işleri ile çalışmala-
rını sürdürdü. 1994-1999 yılları arasında Gümüşhacıköy 
Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 2000-2002 yılla-
rında Marmara depremi sonrası uzman mühendis olarak, 

depremin açtığı hasar incelemeleri ve yeni yapılanmalarda, deprem konutları 
işlerinde çalıştı. 2003 yılında emekli oldu. Yurtiçi ve yurtdışında şantiye şefliği 
yaptı. 
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Zeki Yürekli

1950 yılında, Düzce-Akçakoca’da doğdu. 1976 yılında, 
Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1976-1978 
yılları arasında serbest proje ve taahhüt işleri yaptı. Aynı 
dönem Bolu ve Zonguldak illerinde kamulaştırma bilirki-
şiliği yaptı. 1978-1980 yılları arasında askerlik hizmetini 
tamamladı. 1981-1992 yılları arasında özel bir firmanın 
çeşitli inşaat işlerinde şantiye şefi, şantiye şefi yardımcısı, 
planlama ve hakediş şefi, teknik büro şefi ve saha mühen-
disi olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında ser-

best inşaat mühendisliği yaptı. 1995-2010 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli özel firmalarda proje müdürü, kesin hesap şefi, kontrol mühendisi, kalite 
yönetim temsilcisi, şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev yaptı. 2010-2014 
yılları arasında serbest inşaat mühendisliği yaparak denetim işleri ve orta ölçekli 
firmalarda mühendislik hizmeti verdi; ayrıca okul inşaatında şantiye şefliği ve 
çevre düzenleme işlerini tamamladı. Halen serbest mühendislik, denetim ve da-
nışmanlık hizmeti vermektedir.

Ali Yürük

1953 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, Adana Mü-
hendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Çoğunlukla NATO ve Genel Kurmaylığın in-
şaat projelerinde şantiye şefliği yaptı. 2000 yılında emekli 
oldu. Ayrıca hava üssü, villa ve uçak sığınakları yapımın-
da çalıştı. 

Sami Yürüşen

1950 yılında, İzmir-Karşıyaka’da doğdu. 1976 yılında Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Bö-
lümünden mezun oldu. Özel sektörde betonarme proje 
mühendisi olarak çalışmaya başladı. Askerliğini yaptık-
tan sonra şantiye mühendisi olarak çalıştı. Halen ortağı 
olduğu şirkette çalışmaya devam etmektedir. Evle ve iki 
çocuk babasıdır.



Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1976-2016)

160

Zekeriye Zorlueroğlu

1949 yılında, Adana’da doğdu. 1976 yılında, İktisadi Ti-
cari İlimler Akademisi Adana Mühendislik Yüksekokulu 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezu-
niyetinin ardından Adana Köy Hizmetleri 6. Bölge Mü-
dürlüğünde göreve başladı. Ardından Adana DSİ 6. Böl-
ge Müdürlüğünde drenaj ve sulama sistemleri uygulama 
kontrol mühendisliği görevini yürüttü. 1978-1980 yılları 
arasında askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik dönüşü 
1980 yılında tekrar DSİ 6. Bölge Adana Seyhan Ovası İş-
letme Müdürlüğündeki görevine devam etti. 1993 yılında 

DSİ 6. Bölge 61. Teknik Şube Müdürlüğünde kontrol amiri olarak çeşitli görevler-
de bulundu. 2013 yılında emekli oldu.


