
FİRMA TANITIM REHBERİ
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Çözüm Grup Mühendislik Müşavirlik; yenilikçi, araştırmacı, gelişmeye açık anlayışı ve kurumsal 

yapısıyla edindiği engin tecrübe ve becerilerle müşterilerinin teknik ve ekonomik yönden 

hedeflerine ulaşmalarını amaç edinmiş dinamik ve idealist mühendislerin bir araya geldiği 

kuruluştur.

Şirket kurucuları Alper İPEK ve Ulaş YILDIZ sektörde söz sahibi Mimpaş Mühendislikte 15 yılı aşkın 

sürede Proje Mühendisliğinden Proje Müdürlüğüne, Basem Mühendislikte ise Şirket Ortağı 

ve Yönetim Kurulu üyeliğine kadar tüm kademelerde başarı ile görev yapmış bu alandaki 

tecrübelerini Çözüm Grup Mühendislik Müşavirlik çatısı altında  devam ettirmektedirler.

Çözüm Grup Mühendislik Müşavirlik; mühendislik sektöründe seçkin konum ve itibar 

oluşturmak ve bunu koruyarak kalitesinden ödün vermeksizin geliştirmek; bu konumunu 

sahip olduğu bilgi ve deneyimlerden faydalanarak uluslararası alana taşımak; gereksinimlerini 

doğru belirleyip, beklentilerini karşılayacak en uygun teknik ve ekonomik çözümleri sunmayı 

kalite politikası olarak belirlemiştir.

Sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bunların ülkemiz 

standartlarına uyarlanmasına da özellikle önem veren Çözüm Grup Mühendislik Müşavirlik 

İnşaat Mühendisliğinin yapı, zemin mekaniği ve ulaşım mühendisliği gibi diğer alanlarında da 

etkin faaliyetlerini sürdürmektedir.

HAKKIMIZDA
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FAALİYET ALANLARIMIZ

Barajlar ve Su Kaynakları

  Barajlar

  Göletler

  Regülatörler

  Tüneller

  Pompa İstasyonları

  Sulama ve Drenaj Sistemleri

  Hidroelektrik Santraller

  Su Kaynakları Planlama

  Fizibilite Çalışmaları

  Ön Değerlendirme Raporları

Çevre, Taşkın Koruma ve Havza Yönetimi

  Nehir Islahı

  Taşkın Koruma Yapıları

  Havza Planlama

Kentsel Altyapı

  İçme Suyu Temini ve Dağıtım

  Atık Su ve Yağmur Suyu Drenajı
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FİRMA FAALİYET BELGESİ

ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

FİRMA	  FAALİYET	  BELGESİ	  
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TİCARET ODA BELGESİ

ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

TİCARET	  ODASI	  BELGESİ	  
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VERGİ LEVHASI
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REFERANSLARIMIZ

ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

REFERANSLARIMIZ	  

Firma	  Ortaklarının	  Proje	  Müdürü	  Olarak	  Tamamladığı	  Başlıca	  Sulama	  İşleri	  

İŞİN	  ADI	   İŞVEREN	   İŞİN	  KAPSAMI	   YILI	  

Şanlıurfa	  Bozova	  Pompaj	  
Sulaması	  3.	  Kısım	  Şebeke	  

Proje	  Yapımı	  

DSİ	  15.Bölge	  
Müdürlüğü	  
(ŞANLIURFA)	  

(16291	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
461	  km	  boru	  hattı,	  75	  km	  tahliye	  kanalı	  ve	  

üzerindeki	  sanat	  yapısı	  projeleri	  
2010-‐2012	  

Mardin	  Depolaması	  Cazibe	  
Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

DSİ	  Genel	  
Müdürlüğü	  

(29732	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
3	  adet	  Pompa	  İstasyonu,	  44	  km	  klasik	  anakanal,	  
865	  km	  boru	  hattı,	  171	  km	  tahliye	  kanalı	  ve	  

üzerindeki	  sanat	  yapısı	  projeleri	  

2010-‐2016	  

Çorum	  Koçhisar	  Sulaması	  
Proje	  Yapımı	  

DSİ	  5.Bölge	  
Müdürlüğü	  
(ANKARA)	  

(11835	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
1	  adet	  pompa	  istasyonu,	  355	  km	  boru	  hattı,	  92	  
km	  tahliye	  kanalı	  ve	  üzerindeki	  sanat	  yapısı	  

projeleri	  

2010-‐2013	  

Konya	  Ovası	  1,2,3	  
Sulamaları	  Proje	  Yapımı	  

DSİ	  4.Bölge	  
Müdürlüğü	  
(KONYA)	  

(19085	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
500	  km	  boru	  hattı,	  12	  km	  tahliye	  kanalı	  ve	  

üzerindeki	  sanat	  yapısı	  projeleri	  
2011-‐2015	  

Hotamış	  Sulamaları	  Proje	  
Yapımı	  

DSİ	  4.Bölge	  
Müdürlüğü	  
(KONYA)	  

(34765	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
Pompa	  İstasyonu,	  22	  km	  klasik	  anakanal,	  687	  

km	  boru	  hattı,	  178	  km	  tahliye	  kanalı	  ve	  
üzerindeki	  sanat	  yapısı	  projeleri	  

2011-‐2016	  

Aydın-‐Bozdoğan	  Ovası	  
Sulaması	  I.	  Kısım	  Sağ	  Sahil	  
İkmal	  İnşaatı	  Proje	  Yapımı	  

DSİ	  21.Bölge	  
Müdürlüğü	  
(AYDIN)	  

(4907	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
Pompa	  İstasyonu,	  14	  km	  klasik	  anakanal,153	  km	  
boru	  hattı,	  43	  km	  tahliye	  kanalı	  ve	  üzerindeki	  

sanat	  yapısı	  projeleri	  

2012-‐2014	  

Aydın	  Çine	  Sulaması	  Proje	  
Yapımı	  

DSİ	  21.Bölge	  
Müdürlüğü	  
(AYDIN)	  

(5731	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
53	  km	  ıslah	  projesi,	  168	  km	  boru	  hattı,	  44	  km	  

tahliye	  kanalı	  ve	  üzerindeki	  sanat	  yapısı	  projeleri	  
2013-‐2016	  

Aşağı	  Çekerek	  1.Merhale	  
Projesi	  

Geldingen	  Ovası	  Sulaması	  
2.Kısım	  İnşaatı	  

KARACA	  
İnşaat	  ve	  
Tic.	  Ltd.Şti.	  

(9474	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
200	  km	  boru	  hattı,	  50	  km	  tahliye	  kanalı	  ve	  

üzerindeki	  sanat	  yapısı	  projeleri	  
2013-‐2016	  

Dalama	  Sulaması	  İnşaatı	  
KARACA	  
İnşaat	  ve	  
Tic.	  Ltd.Şti.	  

(2000	  Ha)	  -‐	  Sulama	  ve	  Drenaj	  Şebekesi	  Planları,	  
71	  km	  boru	  hattı	  ve	  üzerindeki	  sanat	  yapısı	  

projeleri	  
2014-‐2016	  

Geldingen	  Ovası	  Sulaması	  
S0	  Ana	  Kanalı	  2.	  Kısım	  

İnşaatı	  

YOLAÇAN	  
İnşaat	  

(8132	  Ha)	  -‐	  44	  km	  klasik	  anakanal	  ve	  üzerindeki	  
sanat	  yapısı	  projeleri	  

2015-‐2017	  
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REFERANSLARIMIZ

ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

REFERANSLARIMIZ	  

Firma	  Ortaklarının	  Proje	  Müdürü	  Olarak	  Tamamladığı	  Başlıca	  HES	  ve	  Baraj	  İşleri	  

İŞİN	  ADI	   İŞVEREN	   İŞİN	  KAPSAMI	   YILI	  

Umut1	  Barajı	  ve	  Hes	  
Uygulama	  Projeleri	  

Nisan	  
Elektromekanik	  
Enerji	  San.	  Ve	  

Tic.A.Ş.	  

Talvegten	  46m	  Yükseklikte	  Kil	  Çekirdekli	  Kaya	  
Dolgu	  Baraj,	  1080m	  Tünel,	  330m	  Sifon,	  3684m	  

Kanal,	  280m	  Galeri,	  Kurulu	  Güç	  5.67MW	  
2010-‐2012	  

Umut2	  Regülatörü	  ve	  Hes	  
Uygulama	  Projeleri	  

Nisan	  
Elektromekanik	  
Enerji	  San.	  Ve	  

Tic.A.Ş.	  

Talvegten	  5m	  Yükseklikte	  Dolu	  Gövdeli	  
Regülatör,	  5194m	  Klasik	  Kanal,	  Kurulu	  Güç	  

22.82MW	  
2010-‐2012	  

Umut3	  Regülatörü	  ve	  Hes	  
Uygulama	  Projeleri	  

Nisan	  
Elektromekanik	  
Enerji	  San.	  Ve	  

Tic.A.Ş.	  

Talvegten	  11m	  Yükseklikte	  Dolu	  Gövdeli	  
Regülatör,	  3954m	  Klasik	  Kanal,	  Kurulu	  Güç	  

12.24MW	  
2010-‐2012	  

Yaprak1	  Barajı	  ve	  Hes	  
Uygulama	  Projeleri	  

Nisan	  
Elektromekanik	  
Enerji	  San.	  Ve	  

Tic.A.Ş.	  

Talvegten	  52m	  Yükseklikte	  Kil	  Çekirdekli	  Toprak	  
Dolgu	  Baraj,	  550m	  Tünel,	  128m	  Sifon,	  6948m	  

Klasik	  Kanal,	  Kurulu	  Güç	  13.48MW	  
2010-‐2012	  

Yaprak2	  Regülatörü	  ve	  Hes	  
Uygulama	  Projeleri	  

Nisan	  
Elektromekanik	  
Enerji	  San.	  Ve	  

Tic.A.Ş.	  

Talvegten	  9m	  Yükseklikte	  Dolu	  Gövdeli	  
Regülatör,	  718m	  Tünel,	  7641m	  Klasik	  Kanal,	  

Kurulu	  Güç	  10.8	  MW	  
2011-‐2012	  

Pirinçli	  Regülatörü	  ve	  Hes	  
Uygulama	  Projeleri	  

DERYA	  Elektrik	  	  
Üretimi	  ve	  Ticaret	  

A.Ş.	  

Talvegten	  10m	  Yükseklikte	  11	  Gözlü	  Radyel	  
Kapaklı	  Regülatör,	  115m3/sn	  Kapasiteli	  13	  756	  m	  

Klasik	  Kanal	  
2010-‐2011	  

Konya	  Meram	  Akşahan	  
Göleti	  

KARACA	  İnşaat	  ve	  
Tic.	  Ltd.Şti	  

Talvegten	  41m	  Yükseklikte	  Ön	  Yüzü	  Beton	  Kaplı	  
Kum-‐Çakıl	  Dolgu	  Baraj	   2009	  

Akbaş	  Barajı	  Uygulama	  
Projeleri	  

STY	  İnşaat	  Turizm	  
Tic.	  Ve	  San.	  

Ltd.Şti	  

Talvegten	  65.75m	  Yükseklikte	  Ön	  Yüzü	  Beton	  
Kaplı	  Kum-‐Çakıl	  Dolgu	  Baraj	   2012	  

Umutlu	  Regülatörü	  ve	  Hes	  
Uygulama	  Projeleri	  

GA	  
Elek.Enerj.Ürt.Sat.	  
San.	  Ve	  Tic.	  A.Ş.	  

Talvegten	  2.50m	  Yükseklikte,	  150m	  Kret	  
Uzunluklu,11	  Gözlü	  Priz,	  106.70m3/sn	  Kapasiteli	  

7250m	  Uzunluğunda	  Klasik	  Kanal	  
2011-‐2012	  

Afyon	  Sandıklı	  Akin	  Göleti	   Karaca	  İnşaat	  ve	  
Tic.	  Ltd.Şti.	  

Talvegten	  45m	  Yükseklikte	  Kil	  Çekirdekli	  Kaya	  
Dolgu	  Gölet	   2016-‐2017	  
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FİRMA ORTAKLARINA AİT ÖZGEÇMİŞLER

ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

	  

FİRMA	  ORTAKLARINA	  AİT	  ÖZGEÇMİŞLER	  

ALPER	  İPEK	  

Mesleği	  
	    

:	   İnşaat	  Mühendisi	  

Doğum	  Tarihi	  
	  
:	   1977	  

	  
Uyruğu	  

	    
:	   T.C.	  

	  
Mesleki	  Kuruluşlara	  Üyeliği	   :	   İnşaat	  Mühendisleri	  Odası	  /	  	  SicilNo:55275	  
	  

KARİYER:	  
	          

         
Başlama	   Ayrılma	   Görevi	   Kuruluş	  

2017	   -‐	   İnşaat	  Mühendisi	  	  
(Firma	  Ortağı	  )	  

Çözüm	  Grup	  Mühendislik	  

2011	   2017	   İnşaat	  Mühendisi	  	  
(Firma	  Ortağı	  )	  

Basem	  Mühendislik	  A.Ş.	  

2001	   2017	  
İnşaat	  Mühendisi	  	  

(Proje	  Mühendisi	  ve	  Proje	  
Müdürü)	  

Mimpaş	  Mühendislik	  A.Ş.	  

	  

EĞİTİM:	  
	          

         
	  	  	  Bitirdiği	  Okul	  ve	  Bölümü	   Mezuniyet	  

Tarihi	   Diploma	  No	  

Balıkesir	  Üniversitesi	  /	  İnşaat	  Mühendisliği	  Bölümü	   1998	   534	  

	  

YABANCI	  DİLLER	  :	  
	         

         
Yabancı	  Dili	   Konuşma	   Okuma	   Yazma	  

İngilizce	   İyi	   İyi	   İyi	  
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ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

	  

MESLEKİ	  DENEYİM:	  
	        

        
2001-‐2007	  yılları	  arası	  	  	  -‐	  Proje	  Mühendisi	  	  -‐	  	  (MİMPAŞ	  Mühendislik	  A.Ş.)	  

v Sivas	  Suşehri	  Sulaması	  İnşaatı	  Tatbikat	  Projeleri	  

v Denizli	  Baklan	  4.	  Kısım	  Sulaması	  İnşaatı	  Tatbikat	  Projeleri	  

v Bozdogan	  Akçay	  Sulaması	  1.Kısım	  İnşaatı	  Tatbikat	  Projeleri	  

v Konya	  Bozkır	  Çağlayan	  Göleti	  ve	  Sulaması	  Tatbikat	  Projeleri	  

v Konya	  Kop	  Sulaması	  BSA	  Kanalı	  1.Kısım	  İnşaatı	  Tatbikat	  Projeleri	  

v Şanlıurfa	  Bozova	  Pompaj	  Sulaması	  Kat'i	  Proje	  Yapımı	  

v Kalealtı	  I.merhale	  Projesi	  Cela	  İğde	  Pompaj	  Sulaması	  Tatbikat	  Projeleri	  

v Sivas	  Yıldızeli	  Yıldız	  Göleti	  Sağ	  Sahil	  Sulaması	  Tatbikat	  Projeleri	  

	          2007-‐2017	  yılları	  arası	  	  	  -‐	  Proje	  Müdürü	  	  -‐	  	  (MİMPAŞ	  Mühendislik	  A.Ş.)	  

v Uşak	  Yayalar	  Göleti	  Proje	  Yapımı	  

v Uşak	  Yayalar	  Göleti	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Niğde	  Darboğaz	  Göleti	  Uygulama	  Projeleri	  

v Arğıthanı	  Reğülatörü	  ve	  Sulaması	  Uygulama	  Projeleri	  

v Sivas	  Yıldızeli	  Yıldız	  Göleti	  Sol	  Sahil	  Sulaması	  Uygulama	  Projeleri	  

v Konya	  Meram	  Akşahan	  Ön	  Yüzü	  Kaplı	  Baraj	  Uygulama	  Projeleri	  

v Eskişehir-‐Sivrihisar	  Okçu	  Göleti	  Uygulama	  Projeleri	  

v Akbaş	  Barajı	  Ön	  Yüzü	  Beton	  Kaplı	  Baraj	  Uygulama	  Projeleri	  

v Umut1	  Barajı	  ve	  Hes	  Uygulama	  Projeleri	  

v Umut2	  Regülatörü	  ve	  HES	  Uygulama	  Projeleri	  	  

v Umut3	  Regülatörü	  ve	  HES	  Uygulama	  Projeleri	  

v Yaprak1	  Barajı	  ve	  HES	  Uygulama	  Projeleri	  

v Yaprak2	  Regülatörü	  ve	  HES	  Uygulama	  Projeleri/	  Proje	  Müdürü	  

v Mistan	  Regülatörü	  Uygulama	  Projeleri	  

v Değirmendere	  Regülatörü	  Uygulama	  Projeleri	  

v Ugurlu	  Regülatörü	  Uygulama	  Projeleri	  

v Umutlu	  Regülatörü	  ve	  HES	  Uygulama	  Projeleri	  

MESLEKİ DENEYİM
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MESLEKİ DENEYİM
ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  

	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

v Pirinçli	  Regülatörü	  ve	  HES	  Uygulama	  Projeleri	  

v Mardin	  Depolaması	  Cazibe	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Aydın-‐Çine	  Ovası	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Aydın-‐Çine	  Çayı	  Islahı	  Proje	  Yapımı	  

	          
2011-‐2017	  yılları	  arası	  	  	  -‐Firma	  Ortağı	  -‐	  	  (BASEM	  Mühendislik	  A.Ş.)	  

v Denizli	  Baklan	  Karayahşiler	  Pompaj	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v 19	  Mayıs	  Barajı	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Afyon	  Sandıklı	  Akin	  Göleti	  Uygulama	  Projeleri	  

v Aksaray	  Sarıyahşi	  Pompaj	  Sulaması	  Planlama	  ve	  Proje	  Yapımı	  	  

v Aksaray	  Güzelyurt	  Göleti	  Rehabilitasyonu	  Proje	  Yapımı	  

v Aksaray	  Merkez	  Taşkın	  Koruma	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Amasya	  Geldingen	  Ovası	  Sulaması	  2.Kısım	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Amasya	  Geldingen	  S0	  Anakanalı	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Ayvalıpınar	  Göleti	  ve	  Sulaması	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Eskişehir	  Beyazaltın	  Göleti	  Revize	  Projeleri	  

v Bodrum	  Yandere	  Islah	  Uygulama	  Projeleri	  

v Çorum	  Bayat	  Deresi	  Islah	  Uygulama	  Projeleri	  

v Sivas	  Deliilyas	  Göleti	  Rehabilitasyon	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Esençay	  Regülatörü	  ve	  İletim	  Hattı	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Fethiye	  Murt	  Deresi	  Islah	  Projeleri	  

v Hatipoğlu	  Göleti	  Revizyon	  Projeleri	  

v Aydın	  Karacasu	  Barajı	  Yükseltmesi	  Uygulama	  Projeleri	  

v Manisa	  Akhisar	  Gürdük	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Nasrettin	  Hoca	  Göleti	  Revizyon	  Projeleri	  

v Yenipazar	  Ovası	  Kanaletli	  Sulaması	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Afyon	  Sandıklı	  Akin	  Göleti	  Uygulama	  Projeleri	  
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FİRMA ORTAKLARINA AİT ÖZGEÇMİŞLER
ÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  

	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

	  

ULAŞ	  YILDIZ	  

Mesleği	  
	    

:	   İnşaat	  Mühendisi	  

Doğum	  Tarihi	  
	  
:	   1978	  

	  
Uyruğu	  

	    
:	   T.C.	  

	  
Mesleki	  Kuruluşlara	  Üyeliği	   :	   İnşaat	  Mühendisleri	  Odası	  /	  	  SicilNo:55384	  
	  

KARİYER:	  
	          

         
Başlama	   Ayrılma	   Görevi	   Kuruluş	  

2017	   -‐	   İnşaat	  Mühendisi	  	  
(Firma	  Ortağı	  )	  

Çözüm	  Grup	  Mühendislik	  

2011	   2017	   İnşaat	  Mühendisi	  	  
(Firma	  Ortağı	  )	  

Basem	  Mühendislik	  A.Ş.	  

2003	   2017	  
İnşaat	  Mühendisi	  	  

(Proje	  Mühendisi	  ve	  Proje	  
Müdürü)	  

Mimpaş	  Mühendislik	  A.Ş.	  

	  

EĞİTİM:	  
	          

         
	  	  	  Bitirdiği	  Okul	  ve	  Bölümü	   Mezuniyet	  

Tarihi	   Diploma	  No	  

	  	  	  Gazi	  Üniversitesi	  /	  İnşaat	  Mühendisliği	  Bölümü	   2001	   1260	  

	  

YABANCI	  DİLLER	  :	  
	         

         
Yabancı	  Dili	   Konuşma	   Okuma	   Yazma	  

İngilizce	   İyi	   İyi	   İyi	  
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MESLEKİ DENEYİMÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  

	  

MESLEKİ	  DENEYİM:	  
	         

         
2003-‐2010	  yılları	  arası	  	  	  -‐	  Proje	  Mühendisi	  	  -‐	  	  (MİMPAŞ	  Mühendislik	  A.Ş.)	  

v Denizli	  Baklan	  IV.	  Kısım	  Sulaması	  Uygulama	  Projesi	  

v Isparta	  Atabey	  Ovası	  Sulaması	  Yenileme	  İnşaatı	  Uygulama	  Projesi	  

v Bozdoğan	  Akçay	  Sulaması	  Uygulama	  Projesi	  

v Ladik	  Derinöz	  Sulaması	  Uygulama	  Projesi	  

v Akhisar	  Gördes	  Sulaması	  Kat’i	  Projesi	  

v Konya	  Suğla	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Konya	  Seydişehir	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Aşağı	  İpsala	  Projesi	  Hamzadere	  Koyuntepe	  Barajı	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Çaylı	  Regülatörü	  -‐	  Reşadiye	  HES	  İletim	  Kanalı	  Projesi	  

v Bafra	  I.Kısım	  İnşaatı	  Sağ	  Sahil	  Uygulama	  Projesi	  

v Bafra	  Sol	  Sahil	  Sulaması	  İnşaatı	  Uygulama	  Projesi	  

v Konya	  Bozkır	  Çağlayan	  Göleti	  ve	  Sulaması	  Uygulama	  Projesi	  

v Karaman	  Ermenek	  Güneyyurt	  Sulaması	  Projesi	  

v Samsun	  Havza	  Hacıdede	  Barajı	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Sinop	  Boyabat	  Kurusaray	  Göleti	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Sinop	  Erfelek	  Karasu	  Sulaması	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v İzmir	  Kemalpaşa	  Aşağıkızılca	  II.Kısım	  Yeraltısuyu	  Sulaması	  Projesi	  

v Uşak	  Merkez	  Susuzören	  Yeraltısuyu	  Sulaması	  Projesi	  

v Suruç	  Ovası	  Pompaj	  Sulaması	  I.Kısım	  Kati	  Projesi	  

v Cela-‐İğde	  Pompaj	  Sulaması	  I.Kısım	  Merhale	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  
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MESLEKİ DENEYİMÇÖZÜM	  GRUP	  MÜHENDİSLİK	  TANITIM	  DOSYASI	  
	   	  	  

	   	  
ÇÖZÜM	  GRUP	  Müşavirlik	  Mühendislik	  Mimarlık	  İnşaat	  ve	  Ticaret	  Anonim	  Şirketi	  

Mustafa	  Kemal	  Mah.	  2133.	  Sok.	  Aktera	  Plaza	  No:5/1	  Çankaya/ANKARA	  ●	  Tel:	  (312)	  219	  49	  00	  –	  Faks:	  (312)	  219	  49	  01	  
www.cozum-‐grup.com.tr	  	  ●	  	  E-‐mail:	  info@cozum-‐grup.com.tr	  

	  

	  
	  

2010-‐2017	  yılları	  arası	  	  	  -‐	  Proje	  Müdürü	  	  -‐	  	  (MİMPAŞ	  Mühendislik	  A.Ş.)	  

	  v Burdur	  Bozçay	  Karaçal	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Afyonkarahisar	  Sandıklı	  Kestel	  Barajı	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Mustafakemalpaşa	  Güllüce	  Ovası	  Sulaması	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Şanlıurfa	  Bozova	  Pompaj	  Sulaması	  3.Kısım	  Şebeke	  Proje	  Yapımı	  

v Çorum	  Koçhisar	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Aydın	  Koçarlı	  Bağarası	  Sulamaı	  Proje	  Yapımı	  

v Hotamış	  Sulamaları	  Proje	  Yapımı	  

v Konya	  Ovası	  1,2,3	  Sulamaları	  Proje	  Yapımı	  

v Aydın-‐Bozdoğan	  Ovası	  Sulaması	  I.	  Kısım	  Sağ	  Sahil	  İkmal	  İnşaatı	  Proje	  Yapımı	  

v Çarşamba	  Ovası	  Sağ	  Sahil	  Yüzeysel	  Drenajı	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Garzan	  Projesi	  Sulaması	  Garzan	  Ünitesi	  Proje	  Yapımı	  

v Garzan	  Projesi	  Sulaması	  Batman	  Ünitesi	  Proje	  Yapımı	  

	    
2011-‐2017	  yılları	  arası	  -‐	  Firma	  Ortağı	  -‐	  	  (BASEM	  Mühendislik	  A.Ş.)	  

	  v 19	  Mayıs	  Barajı	  Sulaması	  Proje	  Yapımı	  

v Bozdoğan	  Ovası	  Sulaması	  I	  Kısım	  Sağ	  Sahil	  İkmali	  Uygulama	  Projeleri	  

v Burdur	  Karamanlı	  Sulaması	  Yenileme	  İnşaatı	  Revize	  Projeleri	  

v Dalama	  Sulaması	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Karaman	  Merkez	  Akın	  Göleti	  Sulaması	  Revize	  Projeleri	  

v Karaman	  İbrala	  Sulaması	  İnşaatı	  Uygulama	  Projeleri	  

v Karaman	  Merkez	  Taşkale	  Göleti	  Yol	  Projeleri	  

v Tokat	  Alpu	  Barajı	  Sulaması	  Uygulama	  Projeleri	  

v Koçhisar	  Sulaması	  İnşaatı	  Revize	  Projeleri	  

v Denizli	  Buldan	  Ovası	  Sulaması	  Revize	  Projeleri	  
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ÇALIŞMA EKİBİMİZ

ADI SOYADI MESLEĞİ MEZUNİYET UZMANLIK ALANI

Murat ŞENEL İnşaat Mühendisi İTÜ / 1986 Etüt ve Planlama 
Mühendisliği

Yaşar Zahit ORAL İnşaat Yüksek Mühendisi ODTÜ / 2006
ODTÜ / 2010

Zemin Mekaniği ve 
Tünel Mühendisliği

Sevinç Ünsal ORAL Dr. İnşaat Mühendisi
ODTÜ / 2006
ODTÜ / 2009
ODTÜ / 2014

Zemin Mekaniği ve 
Tünel Mühendisliği

Erkin TOPUZ Jeoloji Mühendisi AÜ / 2001 Jeolojik-Jeoteknik 
Etütler

Özgür Barış AY Harita Mühendisi SÜ / 1998 Yersel ve Fotogrametrik 
Harita,  Aplikasyon
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DENİZLİ BOZKURT EMİRÇAYI İNCELER GÖLETİ
VE SULAMA İNŞAATI ALT YÜKLENİCİ OLURU
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AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ GELDİNGEN OVASI
SULAMASI 3. KISIM İNŞAATI ALT YÜKLENİCİ OLURU
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KOÇARLI BAĞARASI SULAMASI 2. KISIM İNŞAATI
ALT YÜKLENİCİ OLURU
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AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE PROJESİ GELDİNGEN OVASI
SULAMASI S0 ANAKANALI 2. KISIM İNŞAATI ALT YÜKLENİCİ OLURU



ÇÖZÜM GRUP MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. 2133. Sok. Aktera Plaza No:5/1 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 219 49 00  •  Faks: (312) 219 49 01 
E-mail: info@cozum-grup.com.tr         www.cozum-grup.com.tr


