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Graduated from METU Faculty of Architecture in 1973. Worked as an apprentice 
architect with various master architects such as Umut inan,  Vedat Dalokoy, Behruz 
Çinici and Şevki Vanlı in Ankara. Continued his architectural career in Saudi Arabia 
between 1981  and 1990 working on Saudi Aramco and Bechtel Projects as senior 
architect.  Designed and supervised numerous mosques, villas, and commercial buildings 
while he was  the chief Architect of al Manar Engineering House in Al Khobar, Saudi 
Arabia. Designed a Five Star Hotel in Makkah. Also he designed and supervised Azizia 
Beach Facilities for HRH Princes Johara Bint Khalid during his years in Saudi Arabia. 
Later on, he acquired the construction management skills while he was working on 
commercial projects in Moscow and Bucharest as well as various projects in Turkey.  
Design of 1000-bed hospital, housing compounds, and convention center preliminary 
projects are the noteworthy design studies of recent years. He had the opportunity to 
work with Mr. Alphonse Dell’Isola value engineering pioneer in Amman, Jordan.  
Mr. Gökhan participated in architectural competitions and seminars as well.  
  
Yavuz Gökhan  
1973 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Umut İnan, Vedat Dalokay, 
Behruz Çinici ve  Şevki Vanlı gibi usta mimarlar ile çırak mimar olarak çalıştı. 1981-1990 
arasında Suudi Aramco ve Bechtel Projelerinde mimar olarak Suudi Arabistan'da  
kariyerine devam etti. El Manar Mühendislik Bürosunda sorumlu ve büro yöneticisi 
Mimar olarak çok sayıda cami, villa  ve ticari bina tasarladı ve kontrol etti. Mekke'de  Beş 
Yıldızlı Otel ve Prens Johara Bint Khalid için Azizia Plaj Tesislerini tasarladı.  Proje 
yönetimi becerilerini Moskova, Bükreş  ve Türkiye'de çeşitli projeler üzerinde çalışırken 
edindi.  
1000 yataklı hastane, konut yerleşkeleri ve kongre merkezi ön projelerin dizaynı son 
yıllarda kayda değer tasarım çalışmalarıdır.  Değer Mühendisliği (value engineering) 
öncüsü  Alphonse Dell'Isola ile Amman, Ürdün’de  çalıştı. Bunların yanı sıra çeşitli 
mimarlık yarışmalarına ve seminerlere katıldı. 
Halen NKY Müşavirlik bürosunda Proje Yönetimi Direktörü olarak çalışmaktadır. 
 


