
KİŞİSEL BİLGİLER       
Ad, Soyadı  : Bak  ACİL 
Doğum Tar h   : 27.07.1984 
Meden  Durum  : Evl  
Uyruk   : T.C.  
Sürücü Belges    : Var (sınıfı: B ) 
Askerl k Durumu  : Yapıldı (Teskere tar h 30/09/2009) 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres B lg ler : Aydıntepe mah. lale sok no:22   Tuzla/İstanbul  
Cep Tel  : +90 (505) 364 61 94 
E-posta  : bak ac ljeo@gma l.com 
Web S tes  : www.bak ac l.com 
 
EĞİTİM BİLGİLERİ          

Ün vers te l sans  Aksaray ün vers tes  – Aksaray – Jeoloj  mühend sl ğ  – 09/2001 – 08/2008 

L se  Tuğrul Bey L ses  – İstanbul – Fen-b l mler  – 09/1998 – 06/2001  

İŞ DENEYİMİ        

08/2004-09/2004  
Arasında çalıştım 

Atılım nşaat (YAPI-İNŞAAT) İstanbul - Türk ye 
Poz syon: Stajyer 
İş tanımı: İstanbul Büyükşeh r Beled yes  - İstanbul Su ve Kanal zasyon 
İdares  (İSKİ) - Beylerbey  - Küçüksu Atıksu Tünel  İkmal İnşaatı  - 
uzunluğu 4.267 m kes t 3m çapında Tünel Açma Mak nes  le b rl kte 
NATM yönt m  le aynı anda çaılışan tünellerde kazı desteklemes  İksa 
S stemler , Püskürtme beton ve zem n t pler  konusunda çalışmaları 
yürüttük. 

05/2007-7/2007  
Arasında çalıştım 

Gözde Ajans (Reklam tanıtım H zmetler ) Aksaray - Türk ye 
Poz syon: Webmaster 
İş tanımı: Ün vers te Eğ t m m esnasında ek gel r ed nmek amacı le 
yatkınlığım olan Web tasarımı ve graf k konularında Graf ker me bağlı 
olarak d zg ler m  gerçekleşt rerek Kod yazılımını ve css tanımlanmasını 
yapıyordum. Aynı zamanda graf kç  olarak da af ş lan tasarımları, 
portfolyö tasarımları, logo tasarımları, kataloğ tasarımları yapıyordum. 

11/2008-12/2009  
Arasında çalıştım 

Genar Araştırma Merkez  İstanbul - Türk ye 
Poz syon: Süperv zör (Ek p başı) 
İş tanımı: İstanbul - Sultanbeyl  beled yes n n seç m önces  saha 
araştırma ve vatandaşın talepler n kayıt altına alınması ş nde 20 k ş l k 
Ek p süperv zörü olarak farklı nsanların, b r b r m g b  çalışmalarını 
sağlamaya ve saha dağılımı le sahada karşıla problemler n çözülmes  
konularında yön göster c  oldum. L derl k becer ler m , organ zasyonu y  
yönetmey , anket ve ver  toplamak ç n doğru soruların sorulması le 
konuşulan nsanları da rahatsız etmeden gerekl  b lg ler n ed n lmes  
ş n , ek p ç nde otor te ve mot vasyon yönet m n  gerçekleşt rd m. 

07/2010-12/2010 
Arasında çalıştım 

 
Tünsan L.T. D Ş.T.İ Adana - Sa mbeyl  
Poz syon: Vard ya Mühend s  
İş tanımı: Gökkaya Barajı Hes Projes  Enerj  Tünel n n Kazılması ş nde 
tünel kazılarının klas ve zem n destekleme projeler ne uygun olarak 
devamlılığının sağlanması ve sahada mak ne personel 
organ zasyonunu sağladım.  

01/2011- 12/2011 
Arasında çalıştım 

 
Yertaş A.Ş Kahramanmaraş - Elb stan 
Poz syon: Vard ya Mühend s  
İş tanımı: Kand l Barajı ve H droelektr k Santral  (HES) 
Kahramanmaraş'ın Ek nözü lçes nde Ceyhan Nehr  üzer nded r. 
Enerj sa Elektr k f rmasına a t santral 207,92 MWe kurulu gücü le 
Türk ye'n n 83. Kahramanmaraş'ın se 4. büyük enerj  santral d r. Yapım 
şler nde YERTAŞ İnşaat bünyes nde Enerj  Tünel  kazı ve destekleme 
şler  le enerj  çıkış aynasının cebr  boru montajı le santrale nd rmes  
şler nde çalıştım. 



07/2012-07/2013 
Arasında çalıştım 

 
Ceng z İnşaat: CMA (ceng z – makyol - asl) Ov tR ze 
Poz syon: Vard ya Mühend s  
İş tanımı: R ze-Erzurum arasındak  karayolunun İk zdereİsp r 
mevk nde bulunan Ov t Dağı Tünel  12,6 k lometre uzunluğunda ç ft 
tüp olarak planlanmıştır. Tamamlandığında Türk ye’n n en uzun 
karayolu tünel  olmuştur. Tünel sayes nde R ze-Erzurum karayolu 12 ay 
boyunca açık kalab lm şt r. Tünel n İk zdere g r ş aynalarında portal 
kazıları dah l olmak üzere lk kazı şler n n başlangıcı le 1200m tünel 
kazısında bulundum. lk 400 m l k kısmı yamaç molozu ç nde devam 
eden tüneller m z n malatı ROBİT-KENDİ DELEN BORU SÜREN 
s stem  le ve SANDVİK marka jumbo t p  del c  le (delg ler  hava le) 
del nmes  ve montajlanması ş n  yaptık. Zem n şartlarının y leşmes  le 
b rl kte DEL-PATLAT model nde yapılan kazılarda ayda 300m l k 
lerleme yapılab lmekteyd . 

 

12/2013-03/2015 
Arasında çalıştım 

 
Erersa nşaat: SOA Ortak g r ş m n Taşeronu olarak   
Poz syon: Vard ya Am r  
İş tanımı: Kartal – Kaynarca Kartal - Kaynarca arası Metro nşaatı, 
Kadıköyden gelerek kartal da sonlandırılmış olan metro hattının uzatma 
etabı olarak planlanmış ve hattı 5 km daha uzatacak olan 3 stasyondan 
oluşan projen n Adnan Kahvec  ve Tavşan Tepe stasyonlarında hat 
tüneller  le peron ve makas tüneller n n kazı ve beton şler nde vard ya 
mühend s  olarak çalıştım. 

04/2015-04/2018 
Arasında çalıştım 

 
K.Ö.CM: K ska Özalt n CENGİZ MAKYOL ortak g r s m    
Poz syon: Vard ya Am r  
İş tanımı:  Üsküdar lçes  Altun zade Çamlıca tepes  ulaşım yolları 
projes , Çamlıca-L bad ye Tünel 'nde Vard ya am r  olarak görev aldım. 
Çamlıca büyük Cam ’ne ulaşımın kolaylaştırılması amacı le tasarlanan 
ve 3 tüpten oluşan tüneller n İstanbul Paleozo k st f nde açılan 
tünellerde aşırı sökülme, göçme, kaya patlaması, tünel ç ne su g r ş , 
tünel ç ne doğru deformasyon artışı g b  sorunlar le çalışılmıştır. 
 

04/2018-01/2019 
Arasında çalıştım 

 
L mak Group of Compan es / L mak Gurup L mted Ş rketler  
Earthwork Chef  / Toprak İşler  Şef  / İk nc l İşler Şef  
İş tanımı:  Kuzey Marmara Otoyolu 4 kes m olarak tanımlanmış, 
Pend k Kurnaköy den başlayarak İstanbul Park Gebze OSB ve ayrıca 
Osmangaz  Köprüsü'ne bağlanan L man bağlantı yolu dâh l olmak üzere 
Otoyol nşaatı yapım ş nde çalıştım. Toplam 126 k lometrel k anayol 
le bağlantı yolu, yan Yollar ve kavşak kolları yolu malatları, otoyolun 

toprak şler , perde duvar, geomembran, toprakarme duvar ve ayrıca üst 
yapı şler  dâh l olmak üzere malatın tüm aşamalarında görev aldım. 
Sonrasında otoyol k nc l şler kapsamında sayılan yatay ve düşey (yol 
ç zg ler  le Traf k levhaları) şaretlemeler le oto korkuluklar ve peyzaj, 
çevre düzenleme şler nde çalıştım. 
 

01/2019-03/2021 
Arasında çalıştım 

 
North Marmara H ghway (KMO)/ Kuzey Marmara Otoyolu İşletmes  
Operat on Ch ef  / İşletme Şef  
İş tanımı:  Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Yakası Kurtköyden 
başlayarak Akyazı’ya kadar devam eden 413 km’l k otoyolun şletmes . 
Otoyol traf k düzenlemes  le devam eden yapım ş nden kalan 
malatlarının tamamlatılmasının sağlanması le otoyol bakım ve onarım 

çalışmalarının yapılması. Ayrıca kış aylarında yolun açık tutulab lmes  



amacı le kar le mücadele planlamalarının yapılması ve planlamanın 
sahada uygulanmasının sağlanması şler  yapıldı. İşletme şef  olduğum 
dönem çer s nde yolun Sev nd kl  bağlantı yollarının açılması ve 
şletmeye alınması le Akyazı, Kocael  bağlantı yollarının açılarak 
şletmeye alınması süreçler  de beraber yürütüldü. Bu çalışmalar le 

b rl kte L man Bağlantı İşletme şefl ğ  kampüsünün yapım şler  le 
Akyazı Bakım İşletme şefl ğ n n de yapımı ve şletmeye alım süreçler  
de tak p ed ld . 
 

03/2021- Halen 
Çalışmaktayım 
 

 
EZE İnşaat – Gebze Darıca Metrosu Yapım İşler  
Sect on Ch ef  / Kısım Şef  
İş tanımı:  Gebze - Darıca Metro Projes , Darıca sah lden başlayarak 
Marmaray entegrasyonu ve Gebze Kent meydanından devam eden, 
Organ ze sanay  bölges ne kadar uzanan metro hattın NATM kısım şef  
olarak çalışmaktayım. Zaşyıf zem n kazı destekleme s stemler  le Şeh r 
ç  tünel açma ş nde projes ne uygun ve güvenl  malatların yaptırılması 
le kazı şler n n tamamlanması sağlanıyor. Ana hat ve İstasyon tüneller  
le bağlantı, peron ve merd ven tüneller n n kalıcı kaplama beton 
malatlarının yapım süreçler  planlaması yapılıyor. 

  
KURS / SERTİFİKA BİLGİSİ  
   

09/2007 
 
 

AutoCAD Kullanımı Kursu 
Kurum: MEB – Aksaray meslek okulları 
Konu: AutoCAD Kullanımı B lg sayarlı Tekn k Ç z m dersler . 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ   
         

AdobePhotoshop (Çok y ),  
Adobe İllüstratör (İy ),  
MS Off ce Programları (Çok y ) 
MS Project ( y ),  
AutoCAD (İy ),  
Corel Draw (İy ),  
3dMax (Az),  
Tekn k Donanım B lg s  ( y ) 

 

YABANCI DİL BİLGİSİ 
     

İng l zce Okuma: Çok y ,            Yazma: orta             Konuşma: orta  
 

HOBİLER 
        
B lg sayar, B l m/Teknoloj , F nans, İnternet, Müz k, Pol t ka, S nema 
 
REFERANSLAR  
       
   

 


