ENDER ARKUN
23 Nisan 2020 günü aramızdan ayrılan değerli
arkadaşımız ve meslektaşımız Ender Arkun’u sevgi ve
saygıyla anıyoruz.
Ender Arkun, 1989 yılında Teknik Dergi’nin hayata
geçirilmesini gerçekleştiren ekibin bir üyesi olarak
yapmaya başladığı katkıları, aralıksız otuz yıl boyunca,
Yayın Kurulu üyesi olarak sürdürmüştür. Ayrıca,
Dergi’nin son üç yıldır benimsediği iki dilli yayın
ilkesi süresince, İngilizce yazıların son düzeltmelerini
gerçekleştirmekteydi.
Ender Arkun, babasının o sırada tabip olarak geçici
görevle bulunduğu Afganistan’ın Kabul kentinde 23
Mart 1940 günü doğmuştur. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte döndüğü İstanbul’da önce
English High School’da ardından Robert College’da öğrenim görmüş, batı kültürünü bu
sırada tanımış ve benimsemiştir. Daha sonra, inşaat mühendisliği eğitimi gördüğü Yıldız
Teknik Üniversitesi’nden 1969’da mezun olmuştur.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) katıldığı 1971 yılına kadar
E5 karayolu üzerindeki viyadüklerin tasarımı ve yapımı işini üstlenmiş olan bir İtalyan
firmasında, tasarım mühendisi olarak görev yapmıştır. Ender Arkun’un TÜBİTAK’da
çalıştığı süre boyunca (1971-1988 ve 2000-2004) üstlendiği başlıca görevler arasında,
Yapı Araştırma Enstitüsü’nde Araştırmacılık ve Birim Başkan Vekilliği, Genel Sekreter
Yardımcılığı ve İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu Yöneticiliği sayılabilir. Bu dönemde
“Türkiye Bilim Politikası 1983-2003” belgesine de katkıda bulunmuştur. TÜBİTAK’daki
iki görev dönemi arasında, on bir yıl süreyle özel sektörde çalışmış, Türkiye’nin önde
gelen inşaat firmalarından birinde Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür. TÜBİTAK’daki
birinci görev dönemi sırasında, Türk Standardları Enstitüsü’ne de zaman ayıran Ender
Arkun, İnşaat Hazırlık Grubu üyesi olarak görev yapmıştır.
2004 yılında TÜBİTAK’dan ayrılmasının ardından, Ender Arkun Türkiye Bilimler
Akademisi’ne (TÜBA) katılmış, dört yıl süreyle Akademi Başkanı Danışmanlığı
görevini yürütmüştür. Bu dönemde Prof. Bernard Lewis ile Princeton Üniversitesi’nde
gerçekleştirdiği röportaj TÜBA’nın “Bilimi Aydınlatanlar” dizisinde önemli bir belgesel
olarak yer almıştır.
Sünter Arkun ile yarım yüzyılı aşan mutlu bir evlilik sürdüren Ender Arkun’un bir kızı,
bir oğlu ve bir torunu bulunmaktadır.
Ender Arkun, görgülü, iyi eğitimli, dengeli ve uygar bir kişi olarak bilinirdi. Hoşgörülü ve
dostça tavır ve davranışları nedeniyle hem sosyal çevrelerde hem iş çevrelerinde sevilen,
aranan bir kişiydi. Çalışkan oluşu ve güvenilir karakteri yanı sıra ince espri anlayışı,
onunla hem verimli hem keyifli iş birlikleri yapılabilmesini sağlardı.
Yayın Kurulu, Ender Arkun’un İMO Teknik Dergi’ye yaptığı paha biçilemez katkıları
takdir ve teşekkürle dile getirirken, Arkun ailesine en içten başsağlığı dileklerini sunar.
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