Meslekte 40 Yılın
Yılınıı
Dolduran Üyelerimiz
Üyelerimiz
(1969 - 2009)

Sıtkı Abay
1945 yılında Sivas’ta doğdu. 1969’da İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılına
kadar özel bir inşaat ﬁrmasında çalıştıktan sonra proje müdürü görevindeyken emekli
oldu. 1991-1996 arasında konut inşaatları yaptı. Halen ortağı olduğu ﬁrmada çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Cemal Abbasoğlu
1945 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1971 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1972 yılında askerlik hizmetini
tamamladı. 1973-1983 yıllarında Dolsar Mühendislik’te; 1983-2009 yılları arasında da
Temelsu Mühendislik Şirketinde Karakaya, Atatürk, Ayvacık, Altınkaya gibi büyük barajlar olmak üzere Türkiye’nin birçok baraj ve hidroelektrik santralinin planlama, ﬁzibilite
ve uygulama projelerinin hazırlanmasında proje mühendisi ve proje müdürü olarak görev yaptı.
Şevket Zülﬁkar Açıkelli
1933 yılında Bingöl’de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli kamu kurumlarında kontrol mühendisi, şef, amir, müdür,
bölge müdürü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu. İMO Yönetim Kurulu Üyeliği
de yapan Açıkelli 1994-1999 döneminde Yenimahalle Belediye Meclis Üyeliği, Belediye
Başkan Vekilliği ve CHP Grup Başkanlığı yaptı. Halen Yenimahalle Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
İlyas Akarsu
1945 yılında Rize’de doğdu. 1969 yılında lisans 1971 yılında da yüksek lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 1969-1972 yıllarında Samsun YSE 8. Bölge
Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1974 yılından bu
yana özel bir şirkette proje mühendisi, şantiye şeﬁ ve proje müdürlüğü görevlerinde
bulundu. Halen aynı ﬁrmada şantiyelerden sorumlu genel müdür yardımcı olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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S. Yaşar Akduru
1945 yılında Denizli’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Meslek hayatına Bayındırlık Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü’nde başladı. Askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra 1990 yılına kadar plan, proje, kontrollük ve taahhüt
işleri yaptı. 1991’de Denizli Belediyesi’nde göreve başladı. 2001 yılında Belediye Toplu
Konut Müdürü görevindeyken emekli oldu. Halen bir yapı denetim ﬁrmasında proje
denetçisi olarak çalışmaktadır.
Memduh Akıncı
1940 yılında Edirne Uzunköprü’de doğdu. 1969 yılında İDMMA’dan mezun olduktan
sonra Uzunköprü Belediyesi’nde göreve başladı. Bir süre yurtdışında çalıştıktan sonra
İstanbul Küçükköy, Kocasinan, Güngören, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinde
görev yaptı. 1994 yılında emekli oldu.

Tuncan Akuş
1947 yılında Kars’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Aydın YSE İl Müdürlüğü ve İzmir 3. Bölge YSE Müdürlüğü’nde çalıştı. Askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra 1973 yılında TMO Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1974’den itibaren TMO Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla inşaat mühendisi, servis şeﬁ,
Fen İşleri Müdür Yardımcısı, Teknik İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü, Ankara
Bölge Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Başuzmanı olarak çalıştı. 2009 yılında başuzman olarak emekli oldu.
M. Hızal Aküren
1945 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan
sonra 1975 yılında kendi ﬁrmasını kurdu. Halen ﬁrmasında meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Akyıldız
1947 yılında Sivas’ta doğdu. AFS bursu ile gittiği ABD’de Upland High Scholl’dan mezun
oldu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1969-1976 yıllarında
şantiye şeﬂiği ve inşaat müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen sahibi olduğu ﬁrmada
çeşitli bina, altyapı, su kanalı inşaat işleri yapmaktadır.

Yücel Akyürek
1943 yılında Mersin’de doğdu. 1969 yılında İzmir Ege Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Türkiye’nin
çeşitli illerinde hem kamu hem de özel sektörde çeşitli faaliyetlerde bulundu. 2000 yılında emekli oldu. Halen İzmir’de özel bir yapı denetim ﬁrmasında çalışmaktadır. Evli ve
iki çocuk babasıdır.
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Armağan Tarık Alioğlu
1945 yılında İstanbul’da doğdu. Cibali İlkokulu, Gelenbevi Ortaokulu ve İstanbul Erkek
Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde bir yıl
okuduktan sonra 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Tekfen, Tek-Art
Holding ve TOKİ’de müdürlük ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. Konut müteahhitliği ve İSKİ Genel Müdür Danışmanlığı yaptı. Bunların yanısıra kamu ve özel kurumlara teknik ve hukuki itilaﬂarda danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Halen konut
müteahhitliği yapmakta ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Evli ve
üç çocuk babasıdır.
O. Melih Alkan
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında Ege Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı
üniversitenin Mühendislik Bilimleri Yüksek Okulunda öğretim görevlisi asistanlığı yaptı.
1999 yılında emekli olana kadar sahibi olduğu ﬁrmada müteahhitlik hizmeti verdi. Halen kamulaştırma bilirkişiliği raportörlük görevi yapmaktadır.

Erdem Altan
1941 yılında Konya’da doğdu. Almanya Braunschweig Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Bir süre Almanya’da proje yönetici olarak çalıştı. TCDD Genel Müdürlüğü’nde şube
müdürü görevindeyken askerlik hizmetini tamamladı. 1970 yılından itibaren çeşitli ﬁrmalarda şantiye şeﬁ, kısım şeﬁ, projeler koordinatörü, proje müdürü, genel müdür muavini, yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Halen Doğuş Grubunun çeşitli ﬁrmalarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
Hasan Altuntaş
1945 yılında Keskin’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1973 yılında kadar müteahhitlik yaptı. Bir yıl Libya’da çalıştı. Çeşitli ﬁrmalarda şantiye şeﬁ, şantiye müdürü ve teknik müdür olarak görev yaptı. Halen proje müdürü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Mustafa Atilla Ansal
1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden yüksek mühendis olarak
mezun oldu. Bir sene kadar özel bir şantiyede çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan
sonra Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde asistan olarak çalıştı. 19731978 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Eyaletinde Northwestern Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 1978 yılında İTÜ Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde doktor asistan olarak kabul edildi. Aynı üniversitede 1982
yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu ve 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalına
geçti. Halen aynı birimde görev yapmaktadır. Atilla Ansal Amerika Birleşik Devletleri
dışında Norveç, İtalya, İngiltere, Portekiz ve Japonya’da misaﬁr öğretim üyesi olarak bulundu. 1994 yılından beri sürdürmekte olduğu Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği Genel Sekreterlik görevine ek olarak 2002 yılından beri Springer tarafından yayınlanmakta olan “Bulletin of Earthquake Engineering” adlı mühendislik dergisinin editörlüğünü
yapmaktadır. Bu görevlerin dışında 1990-1992 yıları arasında İnşaat Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Başkanlığı; 1998-2000 yılları arasında da İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Atilla Ansal’ın farklı konferans ve dergilerde
yayınlanmış 200’ün üstünde Türkçe ve İngilizce bildiri, makale, kısa yazı ve araştırma
raporu bulunmaktadır.
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M. Ender Arkun
1940 yılında Afganistan’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul’da İngiliz Erkek Lisesi ve Robert Kolej’de yaptıktan sonra 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Bir İtalyan ﬁrmasında köprü proje mühendisi olarak görev yaptı. Gebze İzmit arasındaki
otoyol üzerindeki viyadük ve diğer sanat yapılarının tasarımında çalıştı. 1971 yılında TÜBİTAK’ta göreve başladı. Burada enformasyon uzmanlığından başlayarak, Yapı Araştırma
Enstitüsü Birim Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilim Politikası Daire Başkanlığı,
İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 19821983 yıllarında Başbakanlıkta, Devlet Bakanı Prof. Dr. Nimet Özdaş’ın danışmanı olarak
“Türk Bilim Politikası 1983-2003” belgesinin oluşumuna katkıda bulundu. 1988-2000
yılları arasında TÜBİTAK’tan ayrılarak 11 yıl süreyle özel sektörde görev yaptı. Ceylan
Holding’in kuruluşuna katkıda bulundu, holdingin ilk Genel Sekreteri oldu. 2000 yılında
geri döndüğü TÜBİTAK’tan 2004 yılında ayrıldı. Halen Türkiye Bilimler akademisi Başkan
Danışmanlığı görevini yürütmektedir.
İnşaat Mühendisleri Odası yayını olan Teknik Dergi’nin yayın kurulundaki görevini 20
yıldır kesintisiz olarak sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Hilmi Ataman
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
1977 yılına kadar çeşitli ﬁrmalarda çalıştı. Bu dönem içinde askerlik hizmeti tamamladı ve İngiltere’de bir yıl süreyle görev yaptı. 1977’de Çimtaş Çelik İmalat A.Ş.’de Gemlik
tesislerinin projesini yaparak 10 yıl burada çalıştı. Halen Enka İnşaat’ta Teknik Müdür
olarak meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Ateş
1944 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. 1969 yılında Yıldız DMMA Işık Mühendislik Yüksek
Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir süre statiker mühendis olarak çalıştı. İzmir’de Karayolları, DSİ, Tekel, DLH limanlar bölge müdürlüklerinde
ihaleli işler yaptı. 1999 yılında işlerini bırakarak Çeşme’ye yerleşti. Halen burada bir yapı
denetim ﬁrmasının Çeşme sorumlusu olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. İlhan Avcı
1946 yılında Artvin/Şavşat’ta doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1969’dan
1971 yılına kadar, bursuyla okuduğu DSİ’de zorunlu hizmetini tamamladı. Aynı yıl İTÜ
İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. Aynı kürsüde
doktora, yardımcı doçent, doçent ve 1988’de profesör oldu. Halen İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde Lisans düzeyinde Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji, İstatistik; Yüksek Lisans Düzeyinde Hidromekanik, Hidrotransport, Hidrolik Modeller ve Ölçme Teknikleri, Su Politikaları ve Su Hukuku, Kıyı Koruma Yapıları,
Liman Planlama ve Tasarımı Derslerini verdi.
Hidrolik-Su Kaynakları ve Kıyı Mühendisliği konularında 100’ün üzerinde makale, bildiri,
konferans ve uygulamalı araştırma; Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Kıyı-Liman
Yapıları, Hidrolik-Su Yapıları ve Hidroelektrik Santraller gibi konularda çok sayıda mesleki proje ve danışmanlık yaptı.
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Şinasi Ayaz
1947 yılında Çal’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Aynı yıl Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Burada şantiye şeﬁ,
kontrol şeﬁ ve servis başmühendisi olarak çalıştı. Daha sonra Antalya 13. Bölge Müdürlüğü ve Bursa 14. Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
2002 yılında emekli oldu. Halen bir yapı denetim kuruluşunda çalışmaktadır.
Halil Bacakoğlu
1946 yılında Balıkesir’de doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Bir süre yurtdışında mesleği ile ilgili araştırmalar yaptı. Balıkesir-Edremit karayolu, Bigadiç-Sındırgı ovaları sulama projeleri ile baraj inşaatlarında
teknik sorumluluklar üstlendi. Balıkesir’de serbest mühendis, iç ve dış ticaret işleri ile
uğraştı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ﬁrmalarda yönetim kurulu başkanı ve üyeliği görevlerinde bulundu. Siyasete Adalet Partisi zamanında başladı, Anavatan Partisi kuruluşunda görev aldı. TOSYÖV (Türkiye Küçük Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları
Vakfı) kuruluş çalışmalarında bulundu. Halen bu vakfın Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Değer Başaran
1946 yılında Aydın’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında başladığı mesleki çalışmalarına askerlik hizmetini tamamladıktan sonra
İstanbul’da açtığı büroda devam etti. 1982-1995 yıllarında bir inşaat ﬁrmasında şantiye
şeﬁ ve genel müdür olarak çalıştı. Daha sonra bu ﬁrmadan ayrılarak serbest mühendislik
ve müteahhitlik çalışmalarına başladı. Halen çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Hayri Başol
1946 yılında Ovacık’ta doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Kısa bir süre öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra bir holdingin inşaat grubunda
sekiz yıl süre ile statiker, şantiye şeﬁ, kontrol amiri ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1978-2006 yıllarında konut inşaatı ve sanayi yapıları taahhüt konusunda çeşitli
ﬁrmaların kurucu ortağı ve yöneticisi olarak çalıştı. Halen Başol Müh. Ltd. Şti’nin kurucu
ortağı ve yöneticisi olarak mesleki ve ticari faaliyetlerine devam etmektedir.
Nevzat Bat
1943 yılında Samsun’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1978 yılına kadar kamu ve özel sektörde kontrol mühendisi, proje mühendisi ve
inşaat hizmetleri başmühendisi olarak görev yaptı. 1978’den bu yana, kendi ﬁrmasında
mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir. Ayrıca 2006 yılından beri hazır ve
modüler mutfak sektöründe hazır mutfak pazarlama ve montaj işi yapmaktadır.

Mehmet Emin Bay
1947 yılında Malatya’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1969-1971 yıllarında İller Bankası Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Dairesinde proje kontrol mühendisi olarak çalıştı. Askerlik görevini 1973 yılında tamamladıktan
sonra, özel sektörde proje mühendisliği yaptı. 1974 yılında itibaren kendi adına serbest
proje mühendisliğine başladı. Mebay Müşavir Mühendislik Ltd. sahip ve sorumlusu olarak 2003 yılına kadar faaliyetlerine devam etti. Bu süre içinde değişik büyüklükte 177
yerleşim yerinin içmesuyu, kanalizasyon ve yol projelerini hazırladı. “İçmesuyu Proje El
Kitabı” adıyla yayınlanmış bir kitabı mevcuttur. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Nejat Bayülke
1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve 1971 yılında da yüksek
lisans diploması aldı. 1971-1972 yıllarında Japonya Tokyo’da Uluslararası Sismoloji ve
Deprem Mühendisliği Enstitüsü’nde Deprem Mühendisliği Eğitimi gördü. 1970 yılında
çalışmaya başladığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem
Araştırma Dairesi’nden 2003 yılında Deprem Mühendisliği Şube Müdürü iken emekli
oldu. 1970 yılından bu yana Türkiye’de bütün hasar ve can kaybı yapmış depremleri
inceledi. Depremler, yapıların deprem davranışları, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve
yapıların onarım ve güçlendirilmesi konularında yüzlerce rapor, makale, bildiri yazdı.
Depremlerde Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi, Depremler ve Depreme
Dayanıklı Betonarme Yapılar, Yığma Yapılar kitaplarını yazdı. Halen bir mimarlık, mühendislik ve müşavirlik ﬁrmasında çalışmaktadır. Evli iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Ertuğrul Benzeden
Afyon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1969 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesi’nden mezun oldu. Henüz son sınıf öğrencisi iken DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nde
(Eskişehir) göreve başladı. 1971 yılında Prof. Dr. Ünal Öziş’in teşvikiyle Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nde asistan olarak akademik hayatına başladı. İnşaat
Mühendisliği hidrolik anabilim dalında 1975’de doktor, 1982’de doçent, 1989’da da
profesör oldu. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. Evli iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Mehmet Berkün
1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun
oldu. 1972-1974 yıllarında İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Su Kaynakları Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 1978-1979 yılında ABD’de Madison-Wisconsin Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Unesco desteği ile araştırma yaptı. 1982
yılında Çevre Teknoloji Dalında doçent diploması aldı. 1989 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Hidrolik Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Akışkanlar mekaniği, deniz deşarjı
hidroliği, su yapıları, su kaynakları çevre mühendisliği sistemleri dersleri verdi. Su yapıları ile ilgili araştırmalar ve inceleme çalışmaları yönetti. Uluslararası Balkan Ülkeleri Who’s
Who’da ve bunu takiben Dünya’da Who’s Who’da ve Who is Who in Science and Technology’de biyograﬁsi yayımlandı. 1992 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergisi
danışmanlar kurulunda yer aldı. 1984-1990 tarihleri arasında International Overviews,
Current Prastices in Environmental Science and Technology Dergisi’nin Co-Editörlüğünü
yaptı. UNDP ve WHO ödülleri ile çalışmalar yaptı. 1999-2002 yıllarında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalıştı. KTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yönetim
Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Uluslararası Biyograﬁ Merkezi
tarafından Dünya’da lider mühendisler 2006 ödülü ve 21. yüzyılın seçkin bilim adamları
ödülü verildi. TÜBİTAK MAG ve KMAG projelerinde panelist olarak görev almaktadır. The
Open Environmental Engneering Journal dergisinde editörlük yapmaktadır.
Prof. Dr. Gülin A. Birlik
Sakarya’da doğdu. 1936 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
Mezuniyetinden sonra Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği’nde göreve başladı. 1972-1974 yıllarında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak çalıştı. 1974-1979 döneminde Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Daha sonra ODTÜ Mühendislik Bilimleri Bölümü’ne
araştırma görevlisi olarak atandı. 1989’da doçent, 1996 yılında da profesör oldu. Halen
aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. “Katı Cisimlerde Dalga Yayılımı”,
“Kompozit Malzemelerin Dinamik Davranışı”, “Biomekanik”, “Ses Geçirgenlik ve Ses Yalıtım Problemleri”, “Ses ve Titreşimin İnsan Üzerindeki Etkileri” konularında araştırmalar
yapmaktadır.
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Bekir Buğur
1941 yılında Adana’da doğdu. 1969 yılında İDMMA İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
1969-1972 yıllarında Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Askerlik
hizmetini tamamladıktan sonra emekli olana kadar resmi ve özel işlerde müteahhitlik
yaptı. 1977 yılında Adana Beleyesi Meclis Üyeliği’ne seçildi. 1980 yılına kadar komisyon
başkanlıkları ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. İMO Adana Şubesi kurulmadan
önce temsilcilik görevi yaptı ve şube kurulumu çalışmalarında yer aldı.
Prof. Dr. Salih Zeki Bulut
1941 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. 1971 yılında Yapı Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde asistan olarak
göreve başladı. 1977 yılında Almanya’da Heidelberg, Stutgart, Karlruhe teknik üniversitelerinde inceleme ve araştırmalar yaptı. 1980 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden
doçentlik unvanı aldı. 1982 yılında aynı üniversitede endüstri mühendisliği bölüm başkanlığı ve mekanik anabilim dalı başkanlığı görevlerini yürüttü. Sakarya Üniversitesi
Hendek Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü olarak hizmet verdi. 1995 yılında yapı
dalında profesör oldu. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev
yaptıktan sonra 2009 yılında emekli oldu. Statik, Yapı Statiği I, Yapı Statiği II ve Yapı Statiği III isimli yayınlanmış kitapları vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Kemal Cantürk
1943 yılında Bursa’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1971
yılına kadar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde asfalt şantiye şeﬁ olarak çalıştı. Bir yıl
Karadeniz Bakır İşletmesi Murgul tesislerine çalıştı. Daha sonra Bursa’da kendi ﬁrmasını
kurarak serbest çalışmaya başladı. Halen ﬁrmasında beton santrallerine agrega ve polyester elyaf üretimi yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muammer Ciminli
1942 yılında Erzincan’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1970-1971 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1993 yılına kadar Seydişehir Etibank Alüminyum
Tesisleri baca ve silo inşaatları, İskenderun Demir Çelik Fabrikası tuğla baca, lojman ve
liman inşaatları ile Adı Güzel Barajı inşaatında şantiye şeﬁ olarak çalıştı. Aynı dönemde
Irak Sulama Proje inşaatında proje müdür yardımcısı, Batman Barajı inşaatında da inşaat
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Halen serbest inşaat mühendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Sami Cömert
1942 yılında Bulgaristan Şumnu’da doğdu. 1965 yılında İstanbul Yüksek Teknik Okulu’nda lisans, 1969’da da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde lisansüstü eğitimini tamamladı. Askerlik görevinin ardından 1973 yılına kadar İstanbul’da bir
mühendislik bürosunda statiker mühendis olarak çalıştı. Daha sonra İzmir’de bir inşaat
şirketinde başmühendis ve teknik müdür olarak görev yaptı. 1986’dan bugüne kadar
çeşitli kağıt, çelik fabrikaları ile sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı tesislerinde inşaat işleri yatırım sorumlusu olarak çalıştı. 30 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak
deniz yapıları projelendirme işleri ile uğraşmakta olup, silo ve bunkerler üzerinde de
çalışmaktadır.
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Mehmet Çakar
1942 yılında Balıkesir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. 1984 yılına kadar Köy İşleri Bakanlığı Balıkesir YSE İl Müdürlüğü’nde çalıştı. 1999 yılında emekli olana kadar yol ve köprü kontrol mühendisi,
etüt ve proje şeﬁ, yol şeﬁ ve yol şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen Balıkesir’de kurucu ortağı olduğu yapı denetim ﬁrmasında çalışmalarına devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Hüzeyfe Çalışkan
1942 yılında Aksaray’da doğdu. 1969 yılında Almanya Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nden
mezun oldu. 2003 yılında emekli olana kadar askerlik dönemi hariç DSİ Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde planlama mühendisi, şube müdürü, proje müdürü, proje ve
inşaat şube müdürü olarak çalıştı. Bu dönemde çeşitli su yapılarının model deneyleri,
32 adet gölet ve sulama, 4 adet baraj, 12 adet sulama ve 1 adet içmesuyu inşaatlarının,
ihale, planlama, proje, yapı denetimi ve kesin hesap çalışmalarını gerçekleştirdi. Halen
bir yapı denetim ﬁrmasında görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yakup Çalışkan
1943 yılında Kastamonu’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra DSİ Genel Müdürlüğü
bünyesinde, kontrol mühendisi, başmühendis, teknik şube müdürü, öğretim üyesi, bölge müdürü ve bölge müdürü yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çalışma döneminde
taşkın koruma, sulama, bina inşaatı, gölet ve baraj projelerinde etüt, planlama, proje ve
inşaat tatbikat işlerinde görev aldı. 37 yıllık çalışma hayatının ardından DSİ’den emekli
oldu.
Sabri Çepni
1946 yılında Rize’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Projecilik ve uzun yıllar şantiye şeﬂiği yaptı. 1986 yılından beri
kendi ﬁrmasında alt yapı, dekupaj, sanat yapıları, konut, sanayi yapıları müteahhitliği
yapmaktadır. Ayrıca Güneysu Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanlığı, Ridef’de
Genel Başkan Yardımcılığı, Madef’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Hulusi Eyüp Çınar
1945 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra kendi adına kurduğu ﬁrmada yurtiçi ve
yurtdışında çok sayıda projeyi tamamladı. Çeşitli uluslararası projelerde görev aldıktan
sonra emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

H. Doğan Çizenel
1943 yılında Malatya’da doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Bayındırlık Bakanlığı Limanlar 6. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak meslek
hayatına başladı. 1982 yılına kadar çeşitli ﬁrmalarda şantiye şeﬁ, inşaat müdürü, teknik
koordinatör ve bölge müdürü olarak çalıştı. İki yıl serbest mühendislik yaptıktan sonra
1993 yılına kadar İstanbul ve Bursa’da konut ve fabrika inşaatlarında teknik müdür ve
proje müdürü olarak görev yaptı. 1993-1999 yıllarında Yüksel Proje A.Ş.’de İstanbul Metro inşaatında I. Kısım Kontrol Şeﬁ olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ömer Çolak
1948 yılında Elazığ Maden’de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 1969 yılında lisans,
1970 yılında da lisansüstü eğitimini tamamladı. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 10. Bölge
Müdürlüğü’nde (Elazığ) ve Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kısa sürelerde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1990 yılına kadar kendi adına resmi ve özel
taahhüt işleri yaptı. 1990 yılından sonra çeşitli projelerde şantiye şeﬁ ve proje müdürü
olarak çalıştı. Halen bir inşaat şirketinde proje koordinatörlüğü yapmaktadır. Evli ve üç
çocuk babasıdır.
Ali Çubuk
1939 yılında Malatya’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra TCDD Genel Müdürlüğü Malatya 5.
Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sırasıyla, Sirkeci 7. Bölge, Malatya 5. Bölge, İzmir
3. Bölge Müdürlüklerinde teknik uygulama ve denetim elemanı; daha sonra ise 19792003 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü Yol Dairesi’nde yönetici olarak çalıştı. Demiryolu hatlarında mevcut 24.000 köprünün durumunu İTÜ’de düzenlenen çelik yapılar
seminerinde sunduktan sonra demiryolu köprülerinin yaş, açıklık, yapı cinsi ve diğer
yönleri ile ilgili istatistiki verilerin derlemesi konusunda, TÜBİTAK’ın oluru ve İTÜ’nün
danışmanlığı ile NATO’dan sağlanan maddi kaynakla altı yıl koordinatör olarak çalışmalar yaptı. 1. Bölge Haydapaşa’da kurulumunu gerçekleştirdiği “Yorulma Laboratuarı”nda
demiryolu köprülerinin muayene, ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Fazıl Dağdelen
1945 yılında Denizli’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1979 yılına kadar İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde proje mühendisi ve Denizli
Başmühendisliği’nde de Kontrol Başmühendisi görevlerinde bulundu. 1979-1996 yıllarında serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1996 yılında kurduğu kendi ﬁrmasında içmesuyu, kanalizasyon, hafriyat, inşaat taahhüt alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Aykut Demiray
1943 yılında doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1969-1971 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. Emlak Kredi Bankası Ataköy 5.
Kısım inşaatları ve Vakıﬂar Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1996 yılında THY İnşaat
Emlak Başkanlığı görevindeyken emekli oldu. Halen yapı denetim işi yapmaktadır. İki
çocuk babasıdır.

Fahri Demirelli
1945 yılında Düzce’de doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
TCK 1. Bölge Müdürlüğü’nde Kırklareli-Babaeski-Bulgaristan sınırı yol inşaatı ve Boğaziçi
Köprüsü güzergah çalışmalarında görev aldı. 1970 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1982 yılına kadar kendi ﬁrmasında çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra çeşitli ﬁrmaların yurtiçi ve yurtdışındaki projelerinde şantiye müdürü, teknik müdür, genel
koordinatör, teknik büro müdürü, proje müdürü ve proje koordinatörü olarak hizmet
verdi. Halen İstanbul’da Gökmahal Projesinde proje müdürü olarak çalışmaktadır. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
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Bahadır Demiriz
1946 yılında Erzincan’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Beş yıl kamuda görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli illerde şantiye şeﬁ ve proje müdürü olarak çalıştı. 1985 yılından itibaren bir süre
müteahhitlik yaptıktan sonra tekrar proje müdürü olarak Türkmenistan’da uzun yıllar
görev yaptı. Rusya’da da iki yıl çalıştıktan sonra Bursa Orhaneli’de maden tesisleri kurdu.
Halen kurduğu tesislerde tesis müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Aydın Demiröz
1945 yılında Malatya’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra askerlik dönemi hariç 2003 yılında emekli
olana DSİ’nin çeşitli birimlerinde görev yaptı. Bu dönemde şube müdürü, barajlar şube
müdürü, Çatalan Barajı ve HES proje müdürü ve bölge müdür yardımcısı olarak çalıştı.
2003-2004 yıllarında Ermenek Barajı ve HES projesinde görev aldı. Halen özel bir ﬁrmada meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Eşref Doğan
1945 yılında Malatya’da doğdu. Kazandığı bir bursla liseyi ABD’de Grace High Scholl’da
tamamladı. ABD merkezi sınav sisteminden sınava girerek İstanbul Robert Koleji Yüksek
Okulu Mühendislik Mektebi İnşaat Bölümü’nü kazandı. 1967 yılında lisans 1969’da da
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli inşaat ve şantiye projelerinde bulunduktan
sonra 1983 yılında Malatya’ya yerleşti. Halen ağırlıklı olarak organik kayısı üretimi olmak
üzere sertiﬁkalı organik tarımla uğraşmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Abdullah Duru
1947 yılında Kırşehir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1972 yılına kadar özel bir müteahhitlik ﬁrmasında proje, tatbikat ve şantiye şeﬁ
olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra serbest müteahhit olarak çalışmaya başladı. Halen Kuşadası’nda Durular Ltd. Şti. çatısı altında mimar ve inşaat mühendisi
olan çocukları ile çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yavuz Eğilmez
1946 yılında Çanakkale’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. DSİ VI. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ASO Kontrol
Amirliği’nde kontrol mühendisli olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Adana’da Pilsa Plastik Fabrikası inşaatında statik ve betonarme projelerinin
hazırlanmasında görev aldı. 1975-1998 yıllarında DSİ Adana VI. Bölge Müdürlüğü’nde
çalıştı. Bu dönemde Aslantaş Barajı ve HES Kontrol Amirliği’nde, emanet komisyon başkanı, kontrol mühendisi, kısım şeﬁ ve mukavele idaresi başmühendisi; Proje ve İnşaat
Şube Müdürlüğü’nde, proje başmühendisi ve sulama ve drenaj şebekeleri ile göletlere
ait kesin projelerin hazırlanması ve onayından sorumlu merkez proje şube müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında proje şube müdürü görevindeyken emekli oldu.
Prof. İbrahim Ekiz
1947 yılında Burdur’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. 1970 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1971 yılında aynı
bölümde asistan olarak çalışmaya başladı. 1976 yılında yeterlilik çalışmasını tamamladı.
1980 yılında aynı kürsüde doçent olarak atandı. 1989 yılında Yıldız Üniversitesi Yapı Anabilim Dalında profesör olarak atandı. 1992-1995 döneminde aynı üniversitenin İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve 1995-1998 yıllarında ise İnşaat Fakültesi Dekanlığı
yaptı. Halen Yapı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.
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Ünal Elverici
1946 yılında doğdu. 1969 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1971
yılında yüksek lisansını tamamladı. 1979 yılına kadar ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1979-2005 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında
birçok projede görev aldı. Halen Ankara’da serbest inşaat mühendisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Ali Kemal Engür
1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Işık Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1984 yılına kadar askerlik dönemi hariç Bayındırlık
Bakanlığı Yapı İşleri Kütahya 4. Bölge ve Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüklerinde başmühendis olarak çalıştı. 1984 yılından itibaren özel ﬁrmalarda şantiye mühendisi olarak
görev yaptı. Halen özel sektörde çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Servet Eratalay
1945 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir yıl Diyarbakır Yol su Elektrik
teşkilatında kontrol mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra Mersin’e yerleşerek kendi ﬁrmasında projecilik ve inşaat yapım müteahhitliği yaptı. Halen aile şirketi olan Eryapı
İnşaat A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve
iki çocuk babasıdır.
Ali Şerafettin Erbay
1949 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1970 yılında yüksek lisansını tamamladı. Bayındırlık Müdürlüğü İzmir Bölgesinde
mühendis olarak çalışma hayatına başladı. 1973’de askerlik hizmetini tamamladı. 19742009 yılları arasında çeşitli ﬁrmalarda şantiye şeﬁ ve proje müdürü olarak görev yaptı.
Halen Karşıyaka’da oturmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.
Doç. Dr. Selçuk Erden
1946 yılında doğdu. 1969 yılında Robert Koleji İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılında ABD’de Massachusetts Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini tamamladı. 1974’de aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 1979 yılında Boğaziçi
Üniversitesi’nde doçent oldu. 1974-1982 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat ve
Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde tam ve yarı zamanlı öğretim üyeliği ve Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra gıda sektöründe çeşitli
ﬁrmalarda çalıştı. Halen Coca-Cola Güney Avrasya Bölüm Başkanı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Hasan Erdoğan
1943 yılında Merzifon’da doğdu. 1969 yılında Belçika’da Ecole Technique Superieure
de L’ Etat Anderlecht’en mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1996 yılına kadar çeşitli kamu kurumlarının kontrolünde yapılan inşaatlarda şantiye şeﬁ olarak
çalıştı. 1996-2003 döneminde Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. Halen İstanbul’da bir yapı denetim ﬁrmasında yapı denetçisi olarak
çalışmaktadır.
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Prof. Dr. İlhan Eren
1939 yılında Kars’ta doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1976’da
doktor, 1981’de doçent ve 1989’da da profesör oldu. İngiltere’de The Polytechnic of Central London ve Almanya’da München Technische Universitat’da çalışmalarda bulundu.
1985-1988 yıllarında İTÜ İnşaat Fakültesi Dekan Yardımlığı, 1996-2004 tarihlerinde de
İTÜ Rektörlüğü Yapı ve Deprem Uygulama-Araştırma Merkezi Müdür Yardımlığı görevlerinde bulundu. 1997-2006 yılları arasında üniversitenin ihale komisyonu başkanlığını
üstlendi. Ayrıca, 1969-1974 tarihlerinde Işık Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu’nda öğretim üyesi, inşaat bölüm başkanı ve müdür vekili olarak çalıştı. Betonarme, öngerilmeli
betonarme yapılar ve yapısal yangın güvenliği konularında kitapları ile yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış makaleleri vardır. 2006 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli oldu. Halen aynı fakültede derslerine ve çalışmalarına devam etmektedir.
F. Fevzi Ersin
1944 yılında Silifke’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1968 yılında Bayındırlık Bakanlığı Trabzon Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğünde aday
mühendis olarak göreve başladı. Mezun olduktan sonra askerlik dönemi hariç 1974 yılına kadar başmühendis olarak çalıştı. Aynı yıl istifa ederek serbest çalışmaya başladı.
Halen İstanbul’da emeklilik hayatını sürdürmektedir.
Özkan Esmer
1944 yılında İskenderun’da doğdu. 1969 yılında Robert Koleji Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılında University of Strathclyde, Glasgow’da hidrolik dalında
yüksek lisansını tamamladı. 1981 yılına kadar kamu ve özel sektörde çeşitli kurum ve
kuruluşlarda görev yaptı. Daha sonra kendi ﬁrmasında beton altyapı elemanları imalatına başladı. Halen Çatalca ve Gebze’deki fabrikalarında imalat, satış ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.
Hayrettin Eyüboğlu
1947 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Mezuniyetinden sonra TCK 10. Bölge Müdürlüğü’nde şantiye mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel bir ﬁrmada çalışmaya başladı. 1980
yılına kadar aynı ﬁrmada yurtiçi ve yurtdışında karayolu, baraj ve konut inşaatlarında
şantiye şeﬁ olarak görev yaptı. 1981 yılında Samsun’a yerleşerek müteahhitlik yapmaya
başladı. Halen meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Sedat Gedikoğlu
1945 yılında Elazığ’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. Bir süre serbest müteahhitlik ve şantiye şeﬂiği yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1973 yılında Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda
çalışmaya başladı. Sırası ile başmühendis, müdür yardımcısı, keşif-ihale ve kesin hesap
müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında aynı kurumdan emekli oldu. Halen teknik konularda bilirkişilik ve danışmanlık yapmaktadır.
Hüsnü Ersin Genç
1942 yılında Mersin’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. 2001 yılına kadar ortağı olduğu ﬁrmalarda çeşitli illerde
koordinatör, şantiye şeﬁ ve proje müdürü olarak çalıştı. Halen özel ﬁrmada proje müdürü olarak görev yapmaktadır.
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Selahattin Gençel
1942 yılında Ayvalık’ta doğdu. 1969’da İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde işe başladı. Yol yapım ve köprü işlerinde şantiye şeﬁ
olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar aynı kurumda göreve başladı ve başmühendis olarak çalıştı. 1978 yılında istifa ederek özel sektöre geçti. Çeşitli
ﬁrmalarda yol yapım, dekupaj, asfalt şantiye ve saha tesviyesi işlerinde şantiye şeﬁ olarak çalıştı. 1989-1994 yıllarında Ayvalık Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptı. Halen bir
alabalık tesisinde işletme müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Nuri Gönülateş
1945 yılında doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1973 yılına kadar askerlik hizmeti hariç Yozgat Bayındırlık Müdürlüğü’nde
kontrol şeﬁ olarak çalıştı. 2006 yılına kadar özel sektörde çeşitli projelerde metraj, hakediş, kesin hesap gibi çeşitli ihale hazırlama konularında denetim ve koordinasyon işleri
sorumlusu, şantiye şeﬁ ve şantiyeler arası proje koordinasyon sorumlusu olarak görev
yaptı. Halen bir yapı denetim ﬁrmasında çalışmaktadır.
M. Atilla Güçlü
1946 yılında Gaziantep’te doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Okulu İnşaat Bölümü’nden
mezun oldu. 1971’de yüksek lisansını tamamladı. Askerlik görevinin ardından 1973 yılında Gaziantep’te serbest çalışmaya başladı. Üç dönem Gaziantep Temsilciliği Yönetimine seçildi. Bu sürede Gaziantep’teki bütün projelerin vize mühendisliğini üstlendi.
1986’dan beri İstanbul’da serbest çalışmaktadır. Çelik üzerine ihtisas yaptı. Toprak Mahsulleri Oﬁsinde müteahhitlik yapan özel bir kuruluşta görev aldı ve yurdun 212 yerinde
çelik silo yapım işini üstlendi. Ayrıca Kazakistan ve Rusya’da çeşitli fabrika, silo, konut ve
mağaza inşaatlarını tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
A. Cengiz Gülderen
1939 yılında Sivas’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Yüksek Teknik Okulu’ndan mezun
oldu. Sivas DSİ’de göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar DSİ’de
çalışmaya başladı. 1979 yılına kadar bu kurumda kontrol mühendisi ve şube müdürü
olarak çalıştı. 1979-1982 döneminde özel sektörde şantiye şeﬁ olarak görev yaptı. 19821997 yıllarında yine Sivas DSİ’de 15 yıl bölge müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1997 yılında kısa bir süre bölge müdürlüğüne vekalet ettikten sonra emekli oldu. O günden beri
özel bir ﬁrmada teknik koordinatör olarak çalışmaktadır.
Mustafa Güler
1945 yılında Tunceli’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik
Akademisi’nden mezun oldu. Tunceli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak göreve başladı. 1985 yılına kadar Tunceli’de müteahhitlik ve proje işleri
yaptı. 1985-2006 yıllarında İstanbul’da turistik otel işletmeciliği yaptı. Halen Tunceli’de
özel bir ﬁrmada şantiye şeﬁ olarak görev yapmaktadır.
Mehmet Recai Günal
1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik
Akademisi’nden mezun oldu. Zonguldak’ta bir kooperatif inşaatında şantiye şeﬁ olarak
bir süre görev yaptıktan sonra Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmaya başladı. 1972
yılında askerlik hizmetini tamamladı. Aynı yıl İstanbul’a yerleşerek Silivri’de serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı. 1985 yılında Şişli Belediyesi’nde göreve başladı. Burada
çeşitli birimlerde görev aldıktan sonra 2002 yılında emekli oldu. Halen bir denetim ﬁrmasında denetçi mühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Salim Erkan Günal
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1969-1971 döneminde askerlik hizmetini tamamladı.
1972-1973 yıllarında Almanya’da proje mühendisi olarak, 1973-1979’da da bir özel ﬁrmada proje müdürü olarak çalıştı. 1979-2003 yılları arasında kurucusu olduğu şirkette
çelik betonarme projeler üretti. Öngermeli demiryolu viyadükleri, karayolu köprüleri,
yüksek betonarme ve çelik yapılar ile çeşitli alışveriş merkezleri, hastane, otel, tatil siteleri, iş merkezleri, rıhtım yapıları, gemi yanaşma iskeleleri gibi projeler yaptı. “European Award for Steelstructures” 2003 yılı ödülünü aldı. 2004-2006 yıllarında İstanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak elastik stabilite, öngermeli beton, betonarme kabuk yapılar, betonarme yapı projesi dersleri verdi ve bitirme
tezleri çalışmalarını yürüttü. Halen bir çelik ﬁrmasında danışmanlık yapmaktadır. Evli ve
bir çocuk babasıdır.
Yılmaz Günüşen
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik
Akademisi’nden mezun oldu. Çalışma hayatına Yalçın Kaya Statik Bürosu’nda başladı.
Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda proje
mühendisi olarak çalıştı. 1999 yılına kadar İstanbul’da Proﬁlo İnşaat Şirketi’nde proje
mühendisi, şantiye şeﬁ ve teknik müdür olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Halen özel
bir ﬁrmada danışman olarak meslek hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Abdullah Gürder
1945 yılında Kırşehir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi inşaatlarında şantiye mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. 1970 yılından sonra Mengen-Devrek Karayolu inşaatında şantiye şeﬁ olarak üç yıl çalıştı. 1974-1975 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1984 yılına kadar
özel sektörde yurtiçi ve yurtdışında yol, baraj, fabrika inşaatlarında şantiye şeﬁ olarak
görev yaptı. Yakın zamana kadar müteahhit olarak İstanbul ve Ege Bölgesinde inşaatlar
yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Prof. Dr. İbrahim Gürer
1945 yılında Bursa’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1969 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1970 yılında su kaynakları konusunda yüksek lisansını tamamladı. Helsinki Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden 1972 yılında Technical Lisanciate, 1975 yılında mühendislik doktorası
diplomalarını aldı. Hacettepe Üniversitesi’nde 1983 yılında doçent, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1993 yılında profesör oldu. 1993-1999 yıllarında bölüm
başkanlığı yaptı. 1999-2000 akademik yılında ABD Utah Üniversitesi’nde misaﬁr profesör olarak ders verdi. Ekim 2007’den itibaren Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dekanı ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Stratejileri Merkezi Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Yurtiçi ve dışı su kaynakları, hidroloji, sınır aşan sular, kar ve çığ konularında 175’den fazla yayını vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yılmaz Gürün
1944 yılında Sivas’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nden mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1974 yıllarında
NATO işleri yapan müteahhit ﬁrmanın İstanbul ve Anadolu’daki inşaatlarında şantiye
şeﬁ olarak çalıştı. 1974’den beri İstanbul’da çeşitli konut, sanayi ve ticari binalar yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Yavuz M. Güvenir
1940 yılında Ankara’da doğdu. 1967 yılında University of Missouri at Rolla’dan mezun
oldu. 1968’de Carnegie Mellon University’de yüksek lisansını tamamladı. 1976 yılına kadar proje müdürü olarak çalıştı. 1976-1991 yılları arasında Amerika’da çeşitli ﬁrmalarda
proje müdürü, kıdemli proje müdürü ve San Diego bölgesi genel müdürü olarak görev
yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra 1996 yılına kadar Tekfen İnşaat A.Ş.’de proje müdür
yardımcısı olarak teknik oﬁs ve İstanbul Metrosu inşaatında çalıştı. Daha sonra Eskişehir
Haﬁf Raylı Sistem ve Marmaray projelerinde proje müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında özel bir ﬁrmada proje koordinatörü olarak çalıştı.
Mehmet İbrahimiye
1947 yılında İran/Şebister’de doğdu. 1949 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etti.
1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun
oldu. Aynı yıl Enka İnşaat Sanayi A.Ş.’de kazıklı temeller uygulamalarında sorumlu mühendis olarak göreve başladı. Aynı ﬁrmanın çeşitli projelerinde şantiye şeﬁ ve proje
müdürü olarak çalıştı. 1975 yılında Enka kuruluşu olan Kasktaş A.Ş.’de genel müdür ve
kurucu ortak olarak göreve başladı. Çalışma konusu zemin mühendisliği ve uygulamaları olan bu şirkette her türlü zemin iyileştirme, zemin taşıma gücü problemlerinin çözümü proje mühendislik ve uygulaması ile uğraştı. Halen Kasktaş A.Ş.’de genel müdür
ve yönetim kurulu üyesi, Kasktaş Arabia Ltd. Şti.’de ise yönetim kurulu başkanı olarak
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Coşkun İlgüner
1946 yılında İzmir’de doğdu. 1969 yılında Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. İki yıl İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi ve İzmir Olimpiyat Stadı inşaatlarında şantiye mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İzmir
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1978 yılına kadar burada çalıştı.
1979-2004 yıllarında serbest proje ve kontrollük işleri yaptıktan sonra emekli oldu. Evli
ve bir çocuk babasıdır.
Kutal İlker
1944 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Karayolu, otoyol ve demiryolu inşaatlarında proje müdürlüğü, müşavirlik ve kontrollük
yaptı. Halen ortağı olduğu Yapı Teknik Müş. Müh. Ltd. Şti.’nin Marmaray projesinde koordinatör olarak çalışmaktadır.

Nejat Şakir İmece
1947 yılında Ordu’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1971 yılında aynı üniversitede zemin mekaniği dalında yüksek lisansını
tamamladı. Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü’nde zemin
mekaniği şeﬁ olarak görev yaptı. Meslek hayatı boyunca alanı olan su yapılarının master
plan, ﬁzibilite ve kati proje hazırlanması aşamalarında yurtiçi ve yurtdışında pek çok
projede görev aldı. Halen özel bir ﬁrmada çalışmalarına devam etmektedir.
Cengiz İnal
1944 yılında Kayseri’de doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1971’de aynı üniversitede yüksek lisansını ve ardından da 1974 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. 1980 yılından beri Adana’da mühendislik-müteahhitlik
yapmaktadır. Bu süre için Adana, Gaziantep, Adıyaman, İskenderun, Sivas ve Kayseri’de
çeşitli inşaat işlerini tamamladı. 2008 yılında İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Yetkin Mühendis unvanı aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

TMH - 456 - 2009/4 31

Prof. Dr. M. Mete İncecik
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden iyi derece ile mezun oldu. Bir süre Düzce Hasanlar Barajında şantiye mühendisi
olarak çalıştı. 1970 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nde su ve deniz yapıları dalında yüksek
lisansını tamamladı. 1975 yılına kadar Almanya’da müşavir mühendis olarak çalıştı. Bu
dönemde Almanya’nın çeşitli şehirlerindeki inşaatlar için zemin etütleri ve projeleri hazırladı. Askerlik hizmeti için Türkiye’ye döndükten sonra İTÜ Mühendislik Fakültesi Geoteknik Kürsüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı ve 1980’de doktor, 1986’da doçent,
1995 yılında da profesör oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Önemli bir kısmı yabancı dilde olmak üzere 60’dan fazla yayını vardır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Behzat İşçimen
1941 yılında Bünyan’da doğdu. 1968 yılında Berlin Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Burslu olduğu Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yol Dairesi
Köprüler Şubesi’nde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1970 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. Seydişehir Alüminyum Tesisleri Çelik Şantiyesi’nde saha
mühendisi ve Yıldız İDMM Akademisi’nde asistan olarak görev yaptı. 1973 yılından beri
çeşitli projelerde şantiye şeﬁ ve yönetici olarak çalıştı.
İsmet Kalkan
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 1969 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Yapı İşleri
11. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1972-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1980 yılına kadar tekrar aynı kurumda çalıştı. 1980-2000 yılları arasında çeşitli kurumlara inşaat taahhüt işleri yaptıktan sonra emekli oldu.

Metin Karakuş
1946 yılında Lapseki’de doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1971’de aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Kısa bir süre DSİ
ve TCK’da proje ve planlama mühendisi olarak görev yaptıktan sonra özel sektörde
çalışmaya başladı. Yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli projelerde şantiye şeﬁ, genel müdür
yardımcısı, teknik büro müdürü, proje müdürü ve kontrol amir yardımcısı olarak görev
yaptı. Halen Adana Haﬁf Raylı Taşıma Sistemi Projesi’nde proje müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Nermin Karaöz
1946 yılında Rize/Fındıklı’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat
Bölümü’nden mezun oldu. Karayolları Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü’nde kısa bir süre
çalıştıktan sonra İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’ne tayin oldu. Yatağan-Muğla yolu, Söke-Ortaklar yolu, Söke-Kuşadası yolu inşaatlarında kontrol mühendisi ve İzmir-Menemen-Aliağa yolu inşaatında kontrol şeﬁ olarak görev yaptı. 1992 yılında aynı bölge müdürlüğünden teknik şef olarak emekli oldu.
Ali Aytun Kaynak
1948 yılında İzmir/Bayındır’da doğdu. 1969 yılında Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik
Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılına kadar aynı bölümde asistan olarak çalıştı. 1972 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1974 yılından
itibaren serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Yüzlerde proje ve inşaatın yapımını tamamladıktan sonra 2000 yılında emekli oldu. Halen yüksek mimar olan oğlunun inşaatına yardımcı olmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Şerif Kesen
1939 yılında Manisa’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. 1990 yılına kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Aynı yıl buradan emekli oldu. 1990-2009 yılları arasında İzmir’de bir müşavirlik kuruluşunda kontrol mühendisi olarak görev yaptıktan sonra meslek hayatına son verdi.

Ahmet Kırca
1946 yılında Ordu’da doğdu. 1969 yılında İTÜ Maçka Teknik Okulu İnşaat Bölümü’nden
mezun oldu. 1970 yılında yüksek lisansını tamamladı. Köy İşleri Bakanlığı İstanbul 1.
Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra
1973 yılında kardeşi ile beraber kurduğu Kırca Mühendislik A.Ş.’de halen çalışmalarına
devam etmektedir. Meslek çalışmalarının yanı sıra 1973-1995 yıllarında politika ile uğraştı. Bu dönemde CHP Ordu Belediye Meclis Üyeliği, 1989’da DSP Ordu Belediye Başkanı adaylığı, 1991’de DSP Ordu Milletvekili adaylığı ve çeşitli kademelerde parti yöneticiliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Engin Koca
1946 yılında Liz’de doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu ve
Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1979 yılına kadar
TCK 4. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi, şantiye şeﬁ, başmühendis, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak görev yaptı. 1979-1980 yıllarında Japon Ulaştırma Bakanlığı’nda İnşaat ve Deprem Semineri eğitimine katıldı. 1980-1981’de Petrol Oﬁsi
Genel Müdürlüğü’nde Yapım ve Proje Fen Heyeti Müdürü olarak çalıştı. Suudi Arabistan
Hanekiyo-Hail yolu inşaatında genel koordinatör olarak görev yaptı. 1982 yılından itibaren çeşitli projelerde danışmanlık ve şantiye şeﬂiği yaptı. Halen özel bir ﬁrmada teknik müdür olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Ankara Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi
Başkanlığı yapmaktadır.
Mehmet Kocabay
1945 yılında Denizli’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. Muğla-Marmaris Karayollarında mühendis olarak meslek hayatına başladı. 1973-1977 yıllarında
Buldan Belediyesi Fen Müdürü olarak görev yaptı. Uzun yıllar Denizli’de inşaat ve taahhüt işleri yaptı. İnşaat yapım faaliyetlerinin yanı sıra 1989 yılında akaryakıt istasyonu açtı. 2003 yılında da Denizli bölgesindeki ilk modern serayı kurdu. Ayrıca Belediye
Meclis Üyeliği, Belediye Encümen Üyeliği ve Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevlerinde
bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Müştak Öner Koçoğlu
1941 yılında Adana’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık
Özel Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 19712008 yılları arasında çeşitli ﬁrmalarda termik santral baca inşaatı, sulama, altyapı ve taşkın koruma inşaatları, ana isale hattı inşaatı, bina ve fabrika inşaatları ile kanalet sulama
inşaatlarında şantiye şeﬁ ve yönetici olarak görev yaptı. Ayrıca nümismatik koleksiyonlar, parapsikoloji, fotoğrafçılık ve tahta oymacılığı ile uğraşmaktadır.
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Ahmet Köse
1947 yılında Rize’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Aynı yıl YSE Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde köprüler şeﬁ olarak meslek hayatına
başladı. DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde Tercan Barajı başmühendisi, Bingöl Deprem
Amirliği’nde inşaat müdürü ve İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü’nde içmesuyu
ve kanalizasyon inşaatlarında görev aldıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 19731975 yıllarında Samandıra Havaalanı inşaatında şantiye şeﬁ olarak çalıştı. 1975’den sonra resmi taahhüt işleri ve şirket yöneticiliği, 2007-2008 yıllarında da Kazakistan’da toplu
konut inşaatlarında yöneticilik yaptı.
Mehmet Kösebay
1947 yılında Eskişehir’de doğdu. 1969 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu’ndan mezun
oldu. 1973’de Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Meslek hayatına
Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi inşaatlarında şantiye mühendisi olarak başladı.
1974 yılına kadar İstanbul-İzmit otoyolu güzergah seçimi ve projesinde zemin mekaniği mühendisi ve 1. Boğaziçi Köprüsü inşaatında şantiye mühendisi olarak görev yaptı.
2005 yılına kadar Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’de proje mühendisi, teklif hazırlama grubu yöneticisi, genel müdür yardımcısı ve genel müdür danışmanı olarak görev yaptı.
Bu dönemde grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği yaptı.
2006-2008 yıllarında yapı, hidrolik ve su kaynakları, yapım yönetimi ve yapı işletmesi
konularında serbest mühendis olarak çalıştı. Halen Tekfen Emlak Geliştirme Grubuna
danışmanlık hizmeti vermektedir. 1972 ve 2004 yıllarında hazırladığı iki adet yayını vardır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Subutay Kurşunoğlu
1935 yılında Kars’ta doğdu. 1963 yılında Almanya’da Ingenieurschule sür Bauwesen Kaiserslautern Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1974 yılına kadar
Almanya’da çeşitli aralıklarla çalıştıktan sonra İstanbul’a kesin dönüş yaptı. 1975-2005
yılları arasında İstanbul’un çeşitli semtlerinde konut amaçlı bir çok bina yaptıktan sonra
son olarak Sapanca’da yaptığı sitede emeklilik hayatına devam etmektedir.
Abdullatif Kuru
1943 yılında Hatay’da doğdu. 1969 yılında Münih Teknik Üniversitesi’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1974 yılına kadar Almanya’da şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1975 yılında yurda dönerek askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1989 yıllarında Hatay, Libya, İzmir ve Kayseri’de dere ıslahı, kanal yapımları, hizmet binası, işyeri ve konut
inşaatları ile su kuleleri, otoyol yapımı ve yüksek akım hatları projelerinde görev aldı.
1989 yılında İzmir’e yerleşerek kendi ﬁrmasını kurdu ve çalışmalarına halen devam etmektedir.
Miraç Sabri Kuyululu
1945 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. İller Bankası Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Dairesi’nde proje kontrol
mühendisi olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir süre
Gemlik Sümerbank Tank Temelleri ve Su İsale Hattı işinde şantiye şeﬁ olarak görev yaptı.
1975 yılına kadar İller Bankası’nda proje kontrol mühendisi ve başmühendis olarak çalıştı. 1975-1993 yıllarında serbest meslek bürosu olarak alt yapı konusunda proje yapım
ve müşavirlik hizmetleri verdi. Halen ortağı olduğu Kuyululu Müh. İnşaat Ltd. Şti.’nde
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Salim Kütükçüoğlu
1943 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Bayındırlık Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 19711973 yıllarında Eskişehir Gökçekaya baraj inşaatında çalıştıktan sonra tekrar Bayındırlık
Bakanlığı’na dönerek Teknik Dairede iki yıl daha görev yaptı. 1977 yılına kadar özel bir
şirkette proje mühendisi olarak çalıştı. 1978 yılında kendi adına kurduğu ﬁrmada 2000
yılına kadar proje, kontrollük, şantiye şeﬂiği ve taahhüt gibi çeşitli işlerle uğraştı. Halen
kurucusu olduğu yapı denetim ﬁrmasında proje denetçisi olarak çalışmaktadır.
Şükrü Kütükoğlu
1945 yılında Adana/Kozan’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre resmi kurumda çalıştıktan sonra askerlik hizmetini
tamamladı. Emekli olana kadar özel sektörde ve kendi adına taahhüt işleri yaptı. Turist
olarak yetmişi aşkın ülkeyi gezmiş olup seyahatlerine halen devam etmektedir.

Mustafa Metin Manisalıoğlu
1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1971 yılında serbest mühendislik bürosu kurarak meslek hayatına başladı. Birçok konut, işyeri, turistik tesis, sanayi tesis, okul, yurt, hastane, üniversite ve spor tesisi projesine imza attı. 1977 yılından
itibaren resmi ve özel sektöre taahhüt işleri yapmaya başladı. 1980 yılında arkadaşları
ile birlikte Yapı Proje Merkezi A.Ş.’yi kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında yol, köprü, tünel, gölet,
sulama, hidroelektrik tesisi, arıtma tesisi, liman, kentsel altyapı ve çevre düzenlemeleri
alanında pek çok projeyi hayata geçirdi. Halen çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir.
Mehmet Arif Müftüoğlu
1947 yılında Eskişehir’de doğdu. 1969 yılında Işık Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. 1969-1972 yıllarında Enka A.Ş.’nin Yalova şantiyesinde çalıştı.
1972-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1973-1980 yıllarında kamu sektöründe taahhüt işleri yaptı. Halen özel sektöre endüstri yapıları alt yapı ve endüstriyel
beton zemin kaplama taahhüt işleri yapmaktadır.
Kamuran Faik Okyar
1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1969’da İTÜ’den inşaat yüksek mühendisi olarak mezun
oldu. Aynı yıl DSİ Sakarya 32. Şube Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalışmaya
başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1977 yılına kadar DSİ’nin çeşitli birimlerinde proje inşaat şeﬁ ve başmühendisi olarak görev yaptı. 1977 yılında çeşitli sulama,
baraj ve demiryolu projelerinde şantiye şeﬁ ve yönetici olarak çalıştı. 1981-1988 yılları
arasında Köklüce HES inşaatında proje müdürü olarak görev yaptı. Aynı yıl Palet İnşaat
ﬁrmasında halen yürüttüğü genel müdürlük görevini üstlendi. Bu dönemde Atatürk Barajı ve HES inşaatı, ﬁrmasının liderliğindeki ortak girişim tarafından tamamladı. Halen
aynı ﬁrmada genel müdür ve ortak olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Uğur Omay
1945 yılında Erzurum’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Meslek hayatı boyunca çeşitli projelerde proje müdürü, şantiye şeﬁ ve müteahhit
olarak görev yaptı. Halen Kurucusu olduğu Omay İnşaat San. Tic. A.Ş.’de yönetim kurulu
başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Birant Oral
1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Meslek hayatına DSİ’de proje ve planlama mühendisi olarak başladı. 1972 yılında
askerlik hizmetini tamamladı. Bu tarihten sonra çeşitli kuruluşlarda, hidroelektrik tesisler, sulama ve enerji barajları, suni gübre ve şeker fabrikaları, demiryolu ve sulama tünelleri, kentsel metrolar gibi ulusal ve uluslararası alt yapı projelerinde proje müdürü,
proje koordinatörü ve proje müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Hızır Önsoy
1946 yılında Rize’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Bir yıl DSİ’de çalıştıktan sonra aynı üniversitede göreve başladı. 1973-1978 yıllarında Fransa’da doktora eğitimi yaptı. 1980 yılında üniversiteden ayrılarak Cezayir’e gitti. Burada Cezayir Su Kaynakları Bakanlığı’nda, müşavir-proje
mühendisi ve araştırmacı olarak çalıştı. Çeşitli taşkın ve baraj projelerinde ﬁzibilite ve
diğer proje etaplarında görev aldı. 1990 yılında yurda dönerek Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yeniden göreve başladı. 1992’de doçent, 1997’de de profesör oldu. Hidrolik
Anabilim Dalında, su yapıları ve barajlar, hidroelektrik santraller, taşkın koruma ve havza
amenajmanı, deniz yapıları ve kıyı koruma yapıları alanlarında çalışmaktadır. 100’e yakın yurtiçi ve yurtdışı yayını vardır. 25 adet yüksek lisans ve doktora çalışması yürüttü.
80 kadar uygulamaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı araştırma projesinde yer aldı. 400 adet
basın yazısının yanında TV ve radyo programları yürüttü. Ayrıca birçok bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verdi. Halen aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.
Prof. Dr. Cankut Örmeci
1945 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Kolu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Topoğrafya ve Jeodezi Kürsüsünde asistan olarak göreve
başladı. 1973 yılında doktor, 1978’de doçent, 1988 yılında da profesör oldu. TÜBİTAK’ın
Yurtiçi Doktora Bursu ile desteklediği doktora çalışması ile ilgili olarak İsviçre’de Zürih
Üniversitesi ve ETH’da çalışmalarda bulundu. 1981-1983 yıllarında Almanya’da Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde uzaktan algılama konusunda araştırmalarda bulundu. 2001
yılında ABD’de Murray State University’de misaﬁr profesör olarak çalıştı. Almanca ve İngilizce ağırlıklı olmak üzere 80’e yakın yayınlanmış bildiri ve makale, 5 telif kitap ve 9
tercüme kitabı vardır. İTÜ’de kürsü başkanlığı, bölüm başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği,
fakülte kurulu üyeliği, rektör yardımlığı görevlerinde bulundu. Halen İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Bölümü’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan
Algılama Merkez müdürlüğü ve İTÜ temsilcisi olarak üniversitelerarası kurul üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Kutay Özaydın
1947 yılında Konya’da doğdu. 1969 yılında Robert Koleji İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1970 yılında İngiltere’de University of London-Queen Mary College’de yüksek lisansını tamamladı. 1974’de Northwestern University’den geoteknik alanında doktora derecesi aldı ve bir yıl ABD’de uzman mühendis olarak görev yaptı. 1975
yılında İTÜ’de akademik kariyerine başladı. 1979 yılında doçent kadrosuna atıldı. 19801981 yıllarında ABD-Drexel University’de, 1983-1986’da ise Suudi Arabistan-University
of Petroleum and Minerals’da öğretim üyesi olarak çalıştı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. 1988-1992 yılları
arasında inşaat mühendisliği bölüm başkanlığı, 1992-1995 ve 1998-2001 dönemlerinde
de inşaat fakültesi dekanlığı görevlerini üstlendi.
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Prof. Dr. Tülay Özbek
1969 yılında Berlin Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden devlet adına
burslu öğrenci olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra on yıl DSİ Genel Müdürlüğü’nde proje mühendisi, başmühendis ve şube müdürü görevlerinde bulunarak su kaynakları mühendisliği ile ilgili konularda çalıştı. ADMMA’da uzman, kısmi görevli ve kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Gazi Üniversitesi’nin kuruluş tarihi olan
1980 yılından 2009 yılına kadar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde eğitim, öğretim
ve araştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu görevinin yanı sıra inşaat mühendisliği bölüm başkanı, başkan yardımcısı, mühendislik mimarlık fakültesi yönetim kurulu
üyesi, hidrolik anabilim dalı başkanı olarak da görev aldı. Kasım 2009’da bu kuruluştan
emekli oldu. Su kaynakları mühendisliği ve hidromekanik kapsamında farklı konularda
lisans ve lisansüstü dersler verdi. Ulusal ve uluslararası makale ve bildirilerin yanı sıra
beş adet Türkçe ve bir adet Almanca yayınlanmış kitabı vardır. Eşi ve çocukları da meslektaşı olan Özbek iki çocuk annesidir.
Servet Özcan
1942 yılında Elazığ’da doğdu. 1969 yılında Yıldız DMMA Işık Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Elazığ’da proje, kontrollük
ve müteahhitlik işleri yaptı. 1983-1990 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri merkez koordinatörlüğü görevinde bulundu. Bingöl Afet evleri şantiye şeﬁ ve Malatya 1. ve 2. Kısım sanayi siteleri kontrol amirliği
yaptıktan sonra emekli oldu. 1995’den beri İzmir’de bilirkişilik yapmaktadır.
Cihat Özdemir
1946 yılında Sinop’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
1973 yılına kadar DSİ Van Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 19731974 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1975-2009 yılları arasında özel inşaat
müteahhitliği ﬁrmalarında şantiye şeﬁ ve proje müdürü olarak çalıştı. Halen Malatya/
Darende yöresindeki HES projesinde, proje müdürü olarak çalışmaktadır.
Yücel Özdemir
1942 yılında Adıyaman’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1972 yılına kadar Kocaeli YSE Müdürlüğü İçme Suları Şeﬂiği’nde
çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Kocaeli’de serbest mühendislik, taahhüt
ve ticaret işleri yaptı. 1983-1984 yıllarında İTÜ Vakfı genel sekreter yardımcılığı ve vekilliği görevlerinde bulundu. Bir yıl daha İzmit’te ticaretle uğraştıktan sonra İstanbul’a
yerleşti. 1994’den beri İTÜ Vakıftepe İşletmeciliğini yapmaktadır. 1967-1969 yıllarında
CHP Kocaeli Gençlik Kolu üyeliği, 1977-1980’de CHP İzmit Belediye Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. 1999’da DSP Kocaeli milletvekili aday adayı oldu. Halen Özgür Kocaeli
Gazetesinde köşe yazarlığı ve İTÜ Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eyüp Özek
1944 yılında Yalvaç’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına İzmir Aliağa Raﬁnerisi’nde saha mühendisi olarak
başladı. 1970-1971 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1974 yılına kadar İzmir
İller Bankası 3. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1974-1988 yıllarında kendi ﬁrmasını kurarak müteahhitlik yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra 1998 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mustafa Erol Özer
1945 yılında Aydın’da doğdu. 1969’da İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına Makine Kimya Endüstrisi’nde başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir
süre serbest mühendislik yaptı. 1974 yılında Almanya’ya giderek özel bir proje bürosunda okul, süpermarket, spor tesisi ve çeşitli konut projelerinde görev aldı. 1978 yılında
Türkiye’ye dönerek Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. Gemlik Entegre
Selefon Tesisleri, Erzincan Fabrikası deprem takviyeleri ve tadilat işleri, Mersin Serbest
Bölge inşaatları gibi çeşitli şantiyelerde kontrol amirliği yaptı. 1996 yılında Genel Müdürlüğe dönerek özelleştirme müdür yardımcısı ve daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başmüfettiş olarak çalıştı. 2004 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’ne atandı. Halen DSİ
14. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
İlhan Özgözükara
1946 yılında Gaziantep’te doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. İş hayatına Gaziantep Havalimanı inşaatında
kontrol mühendisi olarak başladı. Bir süre kendi bürosunda serbest mühendislik yaptıktan sonra üç ortağı ile birlikte Selamet İnş. Komantid şirketini kurdu. Bu sürede birçok konut inşaatı tamamladıktan sonra ortaklığı sona erdi. 90’lı yılların sonlarına kadar
kendi ﬁrmasında yap-sat ve Ortadoğu pazarına ihracat işleri yaptı. 2000 yılından sonra
oğullarının da katılımıyla inşaat sektöründe yap-sat ve devlet müteahhitliği alanlarında
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Durmuş Ali Özkan
1945 yılında Bolu’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
1970 yılına kadar özel ﬁrmada ve Etibank İnşaat dairesinde çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Türkiye Elektrik Kurumu İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda göreve başladı. Bu kurumda inşaat mühendisi, başmühendis ve müdür olarak kömür ve doğalgazla
çalışan termik santral ve sosyal tesisleri gibi projelerde görev aldı. 1996 yılında emekli
oldu. Halen özel bir ﬁrmada termik santraller, çimento, demir çelik ve şeker fabrikaları
inşaatlarında proje yönetici olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Cevat Özturan
1933 yılında İzmir’de doğdu. Bir süre üniversite eğitimine devam ettikten sonra on yıl
öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. 1953 yılında İTÜ Spor Kulübünün kurulması aşamasında yoğun emek verdi ve zaman zaman kulübün yönetiminde görev aldı. 1969’da
İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ve Elazığ 8.
Bölge Müdürlüklerinde çalıştıktan sonra 17. Bölge Müdürlüğü’nün Boğaziçi Köprüsü ve
çevre yolları inşaatı projesinde yol yapım grup şeﬁ olarak görev yaptı. Proje tamamlandıktan sonra Doğuş Grubunun Yarımca-İzmit otoyol ve Alibeyköy Baraj ikmal inşaatında
şantiye şeﬁ olarak çalıştı. 1979-1986 yıllarında Libya’da havaalanı ve ziraat yolları projelerinde görev aldı. 2. Boğaz Köprüsü, 2. Çevre yolu ve otoyollar inşaatında otoyol yapım
şeﬁ ve proje müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bir süre taşocağı işletmeciliği
ve özel bir beton ﬁrmasında teknik sorumlu olarak çalıştı. Halen asfalt yol yapım işleri
yapan bir ﬁrmada teknik müdür olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Abdul Musa Öztürk
1947 yılında Elazığ’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Kamu ve özel sektörde çeşitli kontrol kademelerinde yönetici olarak görev yaptı.
2008 yılında Fırat Üniversitesi’ndeki doktora öğrencilik kaydını yenileyerek çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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Kazım Öztürk
1939 yılında Hatay’da doğdu. 1969’da Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek
Okulu’ndan mezun oldu. 1970 yılına kadar Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1971-1976 yıllarında çeşitli illerde bayındırlık inşaatlarında şantiye şeﬂiği yaptı. 1976-1981 döneminde Adana’da müteahhit olarak
hizmet verdi. 1981 yılında müteahhitliği bırakarak çeşitli özel ﬁrmalarda şantiye şeﬁ
olarak çalıştı. Kamu binaları, konut siteleri, otoyol deplasman işleri, küçük sanayi siteleri
ve organize sanayi bölge inşaatlarında denetçi ve uygulayıcı oldu. Halen kesin hesap,
hakediş, metraj ve yaklaşık maliyet hesapları yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Cemil Sağlam
1943 yılında Uşak’ta doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
1969-1993 yıllarında DSİ ve Çimento Toprak Sanayi bünyelerinde görev yaptıktan sonra
1993’de emekli oldu. 2005 yılına kadar çeşitli şantiyelerde şantiye şeﬁ olarak çalıştı. Evli
ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Hilmi Sağnak
1944 yılında İzmir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1982 yılına kadar Manisa ovası sulaması,
Akhisar, Gemlik içme su ve kanal projeleri, Kastamonu Karaçomak regülatör ve sulama
kanalları, Alaşehir Ovası sulama inşaatı, Bergama Kestel Barajı inşaatı ve İzmir Mustafa
Kemal Sahil Bulvarı inşaatı projelerinde proje mühendisi ve şantiye müdürü olarak çalıştı. 1982 yılında kendi ﬁrmasını kurarak İzmir, Muğla ve Çeşme’de konut ve site inşaatlarını tamamladı. Halen çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Nizamettin Sarıbaş
1945 yılında Aydın’da doğdu. 1969 yılında İTÜ’den mezun oldu. DSİ VI. Bölge’de baraj
inşaatında yapımcı ﬁrma mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1970-1971 döneminde TCK 2. Bölgede yol yapım kontrol şeﬁ olarak çalıştıktan sonra askerlik hizmetini
tamamladı. Daha sonra müteahhit bir ﬁrmada inşaat müdürü olarak görev yaptı. 1974
yılında Aydın’a yerleşti. İki yıl proje ve uygulama mühendisliği yaptıktan sonra yüklenici
sıfatıyla kamu ve özel sektörde çok sayıda projenin altyapı inşaatlarını tamamladı. 19932004’de özel bir ﬁrmada yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Çeşitli dönemlerde
Adalet Partisi Aydın ilçe, il yönetim kurulu üyeliği ve il başkanlığı; Anavatan Partisi Aydın
il başkanlığı; Büyük Değişim Partisi’nin kuruculuğu ve genel başkan yardımcılığı; Demokrat Parti genel sekreterliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya
1945 yılında Çankırı’da doğdu. 1969 yılında İTÜ’den mezun oldu. Aynı yıl asistanlığa
başladı. 1971-1972 yıllarında Hollanda’da devam ettiği programı tamamlayarak çevre
mühendisi unvanını aldı. 1974’de çevre doktoru unvanını aldıktan sonra Delft Teknik
Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1979 yılında doçent oldu. 19811990 yılları arasında Suudi Arabistan, Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde çevre mühendisliği alanında ders verdi ve araştırmalarda bulundu. 1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’ne profesör olarak tayin edildi. 1991-1994 yılları arasında aynı yerde
bölüm başkanlığı yaptı. 1994- 2002 tarihleri arasında İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görevlendirildi. 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.
Prof. Sarıkaya; Bükreş Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan Karadeniz Komisyonunda
Türkiye Komisyoneri, Avrupa Çevre Ajansında Yönetim Kurulu Üyesi, GEF için Türkiye
Operasyonel Odak Noktası, Sulak Alanlar Komisyon başkanı, 5. Dünya Su Forumu Eş
Başkanı, TÜÇEV Yönetim Kurulu Başkanı gibi görevleri de üstlendi. Su kirlenmesi kontrolü alanında 150 civarında bilimsel yayın ve araştırması vardır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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İsmail Tanyel Saymaz
1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Say Mimarlık ve
Mühendislik bürosunu kurdu. Halen Say Yapı olarak proje, danışmanlık, müteahhitlik
hizmetleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şener Selçuk
1941 yılında İzmir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Bir süre çeşitli şantiyelerde görev yaptıktan sonra İller Bankası İzmir 3. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında emekli olana kadar
başmühendis, şube müdürü ve bölge müdür yardımcısı olarak hizmet verdi. Görevi
süresince çok sayıda altyapı projesinin tamamlanmasına katkı sundu. İzmir Körfezi’nin
kurtuluş projesi olan kanalizasyon ana kuşaklama kanalı projesinde başlangıcından bitimine kadar faal kademelerde görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
M. Edip Serter
1947 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılına kadar çeşitli ﬁrmalarda asfalt yol altyapı işleri ve su
tasﬁye tesis inşaatlarında şantiye şeﬁ ve şantiye şef yardımcısı olarak görev yaptı. 1982
yılından beri ortağı olduğu ﬁrmada Mersin Limanı rıhtım inşaatı, Mumcular Barajı inşaatı, İsdemir yüksek fırını tamamlayıcı tesisleri ve 1. tevsiat demiryolları alt ve üst yapıları
ile karayolları inşaatı, Seyhan Nehri şehir içi kabartma tesisi inşaatı ile Bodrum’da The
Marmara ve Quenn Ada Otelleri inşaatlarını tamamladı. Halen Bodrum Mumcular’da
kurmuş olduğu şaraplık üzüm bağları ile ilgilenmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Kadir Sevencan
1944 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. Bursa’da Coca Cola fabrikasında şantiye şeﬁ olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1997 yılına kadar çeşitli projelerde şantiye şeﬁ ve kendi bürosunda proje mühendisi olarak çalıştı. BİMTAŞ A.Ş. İSKİ
Altyapı Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapım İhalesi koordinatörlüğü, şirket projelerinde
genel koordinatörlük, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde bölge kontrol sorumlusu
ve Bimtaş laboratuarında projeler müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca İstanbul Deprem
Master Planı ile eş zamanlı yürütülecek Deprem Riski Yüksek Alanlarda Yeniden Yapılandırma, Rehabilitasyon, Güçlendirme programı kapsamında Zeytinburnu ilçesi projesinde uzman mühendis, Fatih ilçesi projesinde de proje müdürü olarak görev yaptı. Riskli
ilçelerin depreme karşı güvenli kılınması kapsamında yerel eylem planları ve kentsel
dönüşüm projelerinin hazırlanması işinde proje koordinatörü olarak halen görev yapmaktadır.
Münir Sevinç
1945 yılında Eskişehir’de doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Okulu’ndan inşaat mühendisi
olarak mezun oldu. İki yıl DSİ’de kontrol mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kısa bir süre Eskişehir Belediyesi’nde görev yaptı. 1973 seçimlerinde
Belediye Meclis Üyesi oldu. 1983 yılına kadar serbest inşaat mühendisi olarak proje ve
taahhüt işleri yaptı. 1983 seçimlerinde Eskişehir Milletvekili olarak seçildi. 1987 yılından
sonra müteahhitlik yaptı. 1989’da Eskişehir Belediye Meclis Üyesi oldu. 2002 yılında işlerini tasﬁye etti.
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Sami Sızmaz
1946 yılında Kayseri’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Aynı yıl DSİ Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1969-1989 yıllarında Barajlar
ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanlığı’nda proje mühendisi ve Atatürk Barajı Fen
Heyeti Müdürü hizmetleri verdi. 1989-1992 yıllarında Türkiye Elektrik Kurumu’nda inşaat dairesi başkanı olarak çalıştı. 1994 yılı sonunda DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve
Hidroelektrik Santraller Daire başkan yardımcısı görevindeyken emekli oldu.
İrfan Soyoğul
1943 yılında Eskişehir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kısa bir süre
şantiye şeﬁ olarak görev yaptı. Akşehir Dereçine Meyve Suyu ve Poriş Cıvata Fabrikaları
temel inşaatları ile başladığı taahhüt işlerine kooperatif mesken inşaatları ile devam etti.
Çeşitli fabrikaların çelik konstrüksiyon projesi yapımı ve kontrollüğünü gerçekleştirdi.
Bu işlerinin yanı sıra 1975 yılında inşaat malzemesi ve hırdavat ticaretine başladı. Halen
ticaret hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
İrfan Sökmen
1942 yılında Kayseri’de doğdu. 1969 yılında Maçka Teknik Okulu İnşaat Bölümünden
mezun olduktan sonra İTÜ İnşaat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Karaköy İller
Bankası 1. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. Bingöl depreminde gönüllü
olarak prefabrik geçici deprem evlerinin yapımında görev aldı. Kayseri İller Bankası 13.
Bölge Müdürlüğü’ne tayin istedi ve burada içme suyu başmühendisi olarak üç yıl çalıştı.
1974 yılında istifa ederek serbest inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bugüne
dek lojman bina ve sosyal tesisleri, apartmanlar, fabrikalar, tatil köyleri, altyapı ve üstyapı projelerini tamamladı. Halen meslektaşı olan oğlu ile kurduğu ﬁrmada yarım günlü
olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Muharrem Şahin
1945 yılında Niğde’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Niğde ili YSE Müdürlüğü’nde göreve başladı. Askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra 1976 yılına kadar Ankara Belediyesi ve Bayındırlık Bakanlığı Keşif
İhale Fen Heyeti Müdürlüğü’nde çalıştı. 1976-1995 yıllarında şantiye şeﬁ, proje ve taahhüt işleri yaptı. Emekli olduktan sonra bir süre daha serbest çalıştı. 1999-2001 yıllarında
Manavgat Belediyesi’nde teknik başkan yardımcılığı yaptı. 2007 yılına kadar yap-sat işleri yaptıktan sonra meslek hayatına son verdi.
Erdoğan Şair
1943 yılında Çanakkale’de doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Yüksek Okulu’ndan mezun
oldu. 1972 yılında İMO Çanakkale Şubesinin ilk temsilciliğini ve kuruculuğunu yaptı. Bir
süre Anbarlı Termik Santral inşaatında çalıştı. 13 yıl projecilik, 2001 yılına kadar da yapsat işleri yaptı. Halen ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ş. Turgut Şener
1943 yılında doğdu. 1969 yılına Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Devlet hizmetinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 1996
yılına emekli olduktan sonra kooperatiﬂerde teknik danışmanlık yaptı. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
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Cemalettin Şenol
1945 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlüğü’nde köprü kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 1971 yılında Almanya’da mesleki teknik eğitim aldı.
Dönüşünde YSE 10. Bölge Müdürlüğü’nde yol işleri şeﬁ olarak çalışmaya başladı. 19731974 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1995 yılında emekli olana kadar Samsun YSE 8. Bölge Müdürlüğü’nde tesisler şeﬁ, köprüler şeﬁ ve bölge müdür yardımcısı;
Bayındırlık Bakanlığı Samsun DLH İnşaatı 2. Bölge Müdürlüğü’nde de etüt ve proje başmühendisi, kontrol başmühendisi ve bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Emekli
olduktan sonra kamu ve özel sektöre ait çok sayıda balıkçı barınağı, yat limanı, sahil
tahkimatı ve çelik kazıklı BA iskele gibi kıyı yapısının yapımında görev aldı. Halen özel
bir ﬁrmada çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Ahmet Şentürk
1943 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1971 yılında yüksek lisansını tamamladı. Mezuniyetinden sonra
kendi adına kurduğu ﬁrmada su kanal ve betonarme projeleri yaptı. 1970-1972 döneminde askerlik hizmeti tamamladı. İstanbul ve Karabük’te çeşitli inşaatlar ve projeler yaparak müteahhitlik işlerine başladı. 2002 yılında sahibi olduğu Onur Turizm ve Seyahat
Acentası’nı kurarak turizm sektörüne girdi. Halen inşaat müşavirlik ve turizm hizmetleri
vermektedir. Evlidir.
Rıdvan Tabak
1947 yılında İzmir’in Selçuk ilçesinde doğdu. Çalışmalarına, mesleğe ilk başladığı bölge
olan Kuşadası, Selçuk ve Söke’de devam etmektedir. Kendi ﬁrması olan Tuvan İnşaat Ltd.
Şti.’nde inşaat ve projelendirme işleri yapmaktadır.

Adnan Tanfener
1946 yılında İstanbul’ da doğdu. 1969 yılında İTÜ Teknik Okulu İnşaat Bölümü’nden
mezun oldu. Karayolları 15. Bölge’de köprü kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra
askerlik hizmetini tamamladı.
1972-1992 yılları arasında İsviçre’de yaşadı ve çeşitli mühendislik ﬁrmalarında yapı mühendisliği dalında çalıştı. 20 sene boyunca tasarım, ihale ve şantiye yönetiminde tecrübe kazandı. Sanayi yapıları, konut, iş merkezi, köprü vb. yapı türlerinin betonarme, çelik
ve kompozit yapı tarzında çeşitli örneklerinin gerçekleştirilmesinde yer aldı. 1983-86
yılları arasında Hannover Üniversitesi’nde Nümerik Metotlar konusunda lisansüstü uzmanlık eğitimi aldı. 1992 yılında Ankara’ya yerleşti. Serbest mühendis olarak aynı dalda,
yurtiçi ve yurtdışı için çeşitli proje ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirdi. Halen Yapı
Proje Uygulama ﬁrmasında ortak ve yönetici olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Ruhan Tansel
1945 yılında Konya’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Aynı yıl DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 16 yıl süreyle Ankara İçmeyu
Projesi’nde kontrol mühendisi, başmühendis, proje müdürü ve bölge müdür yardımcısı
olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1994 yılında emekli olana kadar bu kurumda genel müdür yardımcısı ve
genel müdür vekilliği görevlerinde bulundu. Halen özel bir ﬁrmada genel müdür olarak
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mevlüt Taşan
1943 yılında Samsun/Çarşamba’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Van DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nde meslek hayatına başladı. 1974 yılına kadar askerlik dönemi hariç aynı kurumda çalıştı. 1974-2008 yıllarında özel sektörde
sulama, enerji ve endüstri projelerinde yöneticilik yaptı. Halen ortağı olduğu proje bürosunda etüt ﬁzibilite, kesin ve uygulama projeleri hazırlamaktadır. Üç çocuk babasıdır.

Zihni Tekin
1943 yılında Tarsus’ta doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. İstanbul’da bir ﬁrmada stajyer-statiker olarak meslek hayatına başladı. 1975 yılında kurduğu TEM Müh. Müş. Ltd. Şti.’nde çalışmalarına halen devam etmektedir. Bu dönem içinde yurtiçi ve yurtdışında 850 civarında projeyi tamamladı. Son yıllarda özellikle
çimento ve enerji tesisleri gibi ağır sanayi projelerinin hazırlanması yönünde çalışmalar
yapmaktadır.
İhsan Temel
1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Üniversite ikinci sınıftan itibaren bir büroda betonarme
konusunda çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra çalıştığı büroyu satın alarak inşaat, yapsat, şantiyecilik ve projecilik yaptı. 1986 yılında emekli oldu. Halen bazı ﬁrmalara danışmanlık yapmaktadır.

Sami Temel
1947 yılında Kayseri’de doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden inşaat
yüksek mühendisi unvanı ile mezun oldu. 1973 yılında itibaren Ankara’da serbest çalışmaya başladı. Birçok statik-betonarme projeleri hazırladı. Daha sonra resmi ve özel
inşaat taahhüt işleri yaptı.

T. Uğur Tola
1947 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu ve 1972’de yüksek lisansını tamamladı. 1973 yılına kadar Bayındırlık Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü’nde proje mühendisi ve inşaat kontrol mühendisi olarak çalıştı.
Bir süre Ankara Metrosu projesinde görev yaptıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı.
1980 yılına kadar çeşitli ﬁrmalarda şantiye şeﬁ ve üstyapı grubu yöneticisi olarak çalıştı.
Kurucu ortağı olduğu ﬁrmalarda proje-taahhüt ve çelik hasır üretimi yaptı. Halen ortağı
olduğu ﬁrmada genel müdür olarak proje, inşaat-taahhüt ve mümessillik işleri yapmaktadır. 1990-2000 yılları arasında ODTÜ Mezunları Derneği’nde yönetim kurulu üyesi ve
başkanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Vural Toptani
1945 yılında Keşan’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kadıköy Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Keşan’da serbest inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Mesleki çalışmalarının
yanında parti yöneticiliği ve belediye meclis üyeliği de yaptı. Halen Keşan’da çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Recep Tosun
1945 yılında Bursa’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi’nden mezun oldu. Özel sektörde uzun süre Kutlutaş A.Ş.’de yol, içme suyu,
kanalizasyon, okul ve konut inşaatlarıyla ilgili taahhüt işlerinde çalıştı. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

Mustafa Suner Tunçer
1947 yılında Ordu’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra HES Müh. Ltd. Şti.’nde proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizmetinin bitiminde aynı ﬁrmaya ortak olarak döndü. Meslek hayatı
boyunca çeşitli büyüklüklerdeki çok sayıda projede mühendis, proje müdürü, koordinatör olarak yapı tasarımı, proje ve inşaat yönetimi konularında çalışmalar yaptı. Halen
müşavirlik hizmetleri üreten aynı ﬁrmada genel müdür yardımcısı olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
Ömer Faruk Tümerdem
1946 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Ankara’da özel bir ﬁrmada meslek hayatına
başladı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yerlerde çalıştı. Halen Bursa’da Yaztaş A.Ş.’nin ortaklarından olup çalışma hayatına devam etmektedir.

Fevzi Tümlü
1940 yılında Eskişehir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mezun oldu. Meslek hayatına DSİ III. Bölge Müdürlüğü’nde başladı. 1971-2002 yıllarında
İller Bankası IV. Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Fikret Uras
1940 yılında Ankara’da doğdu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1969 yılında Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Bankası Genel Müdürlüğü’nde iş hayatına başladı. Yedi yıl sonra çalıştığı serviste müdür yardımcılığına yükseldi. 1979 yılında bankanın İnşaat Müdürlüğü birimini kurdurdu ve ilk
müdürü oldu. 1988 yılında emekli oldu. Daha sonra kooperatif inşaatlarında kontrollük
ve şantiye şeﬂiği görevlerinde bulundu. Halen müteahhitlere kesin hesap dosyaları hazırlamaktadır. Hobi olarak iki gazetenin ön sayfa çengel bulmacalarını hazırlamaktadır.
Emin Nazım Usluel
1945 yılında Çorlu’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra müteahhit olarak kendi ﬁrması ile devlete karşı taahhüt işlerine
başladı. 1970-1972 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. İş hayatında çoğunlukla Türkiye Elektrik Kurumuna karşı enerji iletim hatları ve trafo merkezleri konusunda
müteahhit olarak tek başına veya yerli yabancı konsorsiyumlarla birlikte hizmet verdi.
Halen yönetim kurulu başkanı olduğu Usluel Grup’ta taahhüt işleri, gayrimenkul ve yatırım mevzuları ile hidroelektrik santral yatırımları konularında faaliyet göstermektedir.
Ayrıca Türkiye Müteahhitler Birliği Denetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç
çocuk babasıdır.
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Macit Uygur
1947 yılında Gaziantep’te doğdu. 1969’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. 1969-1971 yıllarında Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak başladığı meslek yaşamını, 1972-1974’de Tekirdağ Bayındırlık Müdürlüğü’nde kontrol şeﬁ, 1974-1983 yıllarında İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol başmühendisi,
1983-1993 döneminde İstanbul Bayındırlık İskan Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak
sürdürdü. İnşaat Mühendisleri Odası’nın “50. Yılda 50 Eser” projesi kapsamında seçilen
Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının kontrol başmühendisliğini yaptı. 2000 yılında emekli
oldu. Halen özel sektörde yönetici olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner
1947 yılında Rize’de doğdu. 1969 yılında İTÜ’den inşaat yüksek mühendisi olarak mezun
oldu. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne asistan olarak göreve başladı. 1972-1975
yıllarında İngiltere’ye giderek Strathclyde University’de doktora çalışmalarda bulundu.
1977 yılında ABD’de de doktora sonrası bilimsel araştırmalar yaptı. 1980’de doçent, 1989’da profesör oldu. Halen Geoteknik Anabilim Dalı’nda ders vermekte olup çok sayıda
yayını bulunmaktadır. Temel Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğine Giriş başlıklı iki
kitabı yayınlandı. Gazetelerde yayınlanmış düşünce yazıları vardır. Birçok önemli bina ve
mühendislik yapısına danışmanlık yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Erol Üçüncü
1943 yılında Trabzon’da doğdu. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
oldu. Bir süre Erzurum Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nde statik başmühendisi olarak
görev yaptıktan sonra Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1972-1973 döneminde askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılından itibaren
serbest mühendis olarak proje ve taahhüt işleri yaptı. 1994 yılında kurduğu ﬁrmasında
genel müdür olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Soyer Ünal
1944 yılında Avanos’ta doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1971 yılında yüksek lisansını tamamladı. Askerlik hizmetinin ardından
1979 yılına kadar çeşitli ﬁrmalarda görev yaptı. 1979-1982 yıllarında serbest mühendis
olarak hizmet verdi. Üç yıl Arabistan’da çalıştıktan sonra yurda geri döndü. Halen Aydıner İnşaat A.Ş. ﬁrmasında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Rıza Yandım
1943 yılında Uşak’ta doğdu. 1969 yılında Berlin Teknik Üniversitesi İnşaat ve Ulaşım Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre Almanya’da çalıştıktan sonra yurda döndü. 1971-1975
yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1989 yılına kadar ortağı olduğu
ﬁrmalarda sanat yapılar yönetmeni, şirket müdürü, genel koordinatör, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı olarak çalıştı. Halen yönetim kurulu başkanlığını yaptığı
OPTİM Obermeyer Proje Teknik Bilgi İşlem Merkezi A.Ş.’de ulaşım ve ulaşım altyapısı konularında hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Mehmet Yavuz Yarımağan
1945 yılında Kilis’te doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Kurucusu olduğu
Tokyar İnşaat San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Türkiye’nin pek çok yerinde inşaat, taahhüt ve
proje işleri yaptı.
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Ahmet Ruhi Yayıklı
1943 yılında Akhisar’da doğdu. 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da kendi bürosunu açarak serbest çalıştı. 1972 yılında Akhisar’a yerleşerek çalışmalarına burada devam etti. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Mithat Yenigün
1969 yılında İTÜ’den inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’nda kontrolör olarak meslek hayatına başladı. 1974 yılında kendi ﬁrmasını kurdu. 1988 yılından bu yana Belek’te turizm sektöründe de aktif olan Yenigün, aynı zamanda Yenigün İnşaat A.Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Polonya İş Konseyi Başkanı, TMB Yüksek Danışma Kurulu
Başkan Vekili, Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Genel Kurul Delegesi, Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ve Altyapı İnşaat Meslek Komitesi Üyesi,
İNTES Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, TÜSİAD Üyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan görevlerini de sürdürmektedir.
Ali Yetiş
1946 yılında Konya’da doğdu. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılına kadar DSİ V. Bölge Müdürlüğü Ankara Taşkın Kontrol Amirliği’nde
çalıştı. Bir süre çeşitli ﬁrmalarda şantiye şeﬁ olarak çalıştı. 1974-1978 yıllarında serbest
olarak proje uygulamalı kontrol mühendisliği hizmetleri verdi. Bir yıl Konya Traktör Fabrikası inşaatında inşaat kontrol amirliği yaptı. 1979 yılında beri kendi ﬁrmasında bina, alt
ve üst geçit ile arazi toplulaştırma işleri yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
M. Şevki Yılmaz
1943 yılında Bolu’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
Meslek hayatına Bolu DSİ 33. Şube Müdürlüğü’nde proje inşaat şeﬁ olarak başladı. 19711972 döneminde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir süre Sivas Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde teknik şef olarak görev yaptı. 1976-1995 yıllarında Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de kontrol mühendisi, inşaat şeﬁ, kontrol başmühendisi,
yatırım uygulama müdür yardımcısı ve müdürü olarak hizmet verdi. 2007 yılına kadar
İzmir’de çeşitli ﬁrmalarda inşaat işleri koordinatörü, proje müdürü ve şantiye müdürü
olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Emin Sadri Yilçin
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında Yıldız Üniversitesi’nden mezun oldu. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde arazi ve kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra
askerlik hizmetini tamamladı. 1983 yılına kadar Trakya Süt Fabrikası inşaatında şantiye
şeﬁ, Edirne kanalizasyon inşaatında şantiye müdürü, Trakya Mermer Fabrikası inşaatında
fabrika müdürü ve Erdemir liman inşaatında kontrol mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra Erdemir’de göreve başlayarak 1995 yılına kadar mühendis, başmühendis ve müdür
kadrolarında hizmet verdi. 1998 yılına kadar Erdemir Yatırımlar Genel Müdür Yardımlığı
Soğuk Haddehane Müdürlüğü’nde başmühendis olarak görev yaptı. Evlidir.
Erdoğan Yüzereroğlu
1941 yılında Adana’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
Betonarme Kolu’ndan mezun oldu. Aynı yıl DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak meslek hayatına başladı. Adana Belediyesi’nde imar müşaviri olarak çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1973 yılında İskenderun Demir Çelik Fabrikaları’nda göreve başladı. 1986’da kesin hesap müdürü olarak emekli oldu. 2009 yılına kadar
çeşitli ﬁrmalarda şantiye müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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