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ÇALIŞMA HAYATI
1970-1973 ODTÜ mezuniyetinin ardından Ankara Belediyesi Fen İşlerinde işe başladı ve 19 Prof. Pier Luigi
Nervi tasarımı olan Opera Köprüsü inşaatının Kontrolluk Proje Müdürü ve sonra Fen İşleri Müdür Vekili
olarak görev yaptı.
1973-1976 İnşaat Müteahhiti olarak Elazığ ve Diyarbakır’ın ilk trafik sinyalizasyonlarını, Bolu Dağı Işıklı Sis
Emniyet sistemini ve Düzce’de çelik köprü yapımlarını gerçekleştirdi.
1974-1976 Diyarbakır ve Batman havaalanlarında NATO tesislerinin Kiska Kom.Şti. adına proje
müdürlüklerini yaptı.
1976 Kısa dönem istihkam askerlik görevi.
1976- 1987 Kurucu-ortağı olduğu İntas ve Maz şirketleri ile Dicle Üniversitesi’nin ilk lojmanları ve alt yapı
tesisleri, Nato tesisleri, genel idare binaları, konutlar, yurtlar, banka ve lojistik binaları dahil, Diyarbakır,
Batman, Siirt, Malatya, Ankara ve Eskişehir’de çok sayıda inşaat taahhüdü gerçekleştirdi.
1979-1982 Ortak olarak Ermes AŞ O.G. ile Suudi Arabistan’da askeri tesisler, bina ve yol inşaatları
üstlenerek tamamlandı.
1987-1995 Tepe Grubu içerisinde TEPE İNŞAAT’ı kurarak ve ilk Genel Müdürü olarak 1995 yılına kadar
yönetti. Bu dönemde, çok sayıda eğitim tesisleri, hastaneler, Emlak Bankası, İş Bankası ve Toki’ye konutlar,
altyapılar, sanayi tesisleri, deprem ve göçmen konutları, yönetim binaları, AVM, iş merkezleri ve banka
binaları projeleri yurtdışı dahil (Rusya ve Ukrayna) geliştirildi, taahhüt ve inşa edildi.
1995 – 2005 yılları arasında kurucu ortağı ve CEOsu olarak Barmek İnşaat ve daha sonra Bimeya İnşaat ile
başta Ankara’daki Angora Evleri Projesi olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı (Rusya ve Gürcistan) çeşitli projeler
geliştirip veya taahhüt edilip inşa edildi.
2004-2007 FORMULA 1 : 2004 yılı sonunda İstanbul Park’da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarının
Türkiye yetkilisi ve pistin işletmecisi MSN (Motor Sporları Organizasyon ) AŞ’nin başına getirildi ve 2007’de
şirketin devrini yabancı ana şirkete yapılıp tamamlanmasına kadar, iki Formula 1 ve iki MotoGP yarışı dahil
10 uluslararası ve çok sayıda ulusal motor sporu organizasyonunun gerçekleşmesini yönetti.
2007 – 2011 yılları arasında, danışman ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak Vakko, Azersun (Azerbaycan),
Dia ve IC Grubu için üst düzey yöneticilik yaptı. Bu dönemde ünlü mimar Zaha Hadid’in Bakü’deki Haydar
Aliyev Kültür Merkezi inşaatı yapılanlar arasındadır.
2000-2019 yılında Diyarbakır’da aile arazilerinde başlayan tarımsal çalışmaları, kurduğu BAME Tarım şirketi
uhdesinde tohumculuk ve süt besiciliği ve süt ürünleri imalatı yaptı.
EĞİTİM
1966 yılında TED Ankara Kolejinden
1970 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olarak, yine aynı bölümden 1972 yılında
Yüksek Lisans derecesini aldı.
Hollanda Hükümeti bursu ile merkezi The Hague olmak üzere, Berlin ve Londra’da kısa bir MBA çalışmasını
yine 1972 yılında tamamladı.
SOSYAL ÇALIŞMALAR
Öğrenciliğinde başlayan STK çalışmalarında, TED’in (Türk Eğitim Derneği) üç dönem Genel Başkanlığı dahil,
ciddi sayıda dernek ve vakfın üyesi olup, kuruculuğu, başkanlığı ve yöneticiliğini de yapmış ve devam
etmektedir.

