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ODA BAŞKANIMIZ
SAYIN BEHİÇ ÇONGARI
TANIYALIM.
Kırklareli'nde 1939 da doğan Çongar, ilk
eğitimini Çanakkale'nin Yenice ve Biga ilçelerinde
yapmıştır, Orta Öğrenimini Darüşşafaka'da tamamladıktan sonra İUFF'ne girmiş ve I960 yılında
mezun olmuştur.
Mezun olduktan sonra DSÎ'de göreve başlıyan
Çongar, burada çeşitli kademelerde çalıştıktan
sonra, "Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Sulan"
Dairesi Başkanı olmuştur, 1980 yılında DSİ'den
ayrılarak serbest çalışmaya başlıyan Çongar bu
çalışmasını halen sürdürmektedir.
Üniversite yıllarında CHP Gençlik Kollannda
çalışan Çongar 1959-1960 yıllarında Eyüp Gençlik
Kolu Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemde 28 Nisan
olaylarına karıştığı gerekçesi ile gözaltına
alınmıştır,
1962 yılından başlıyarak, kapamncaya kadar
Jeologlar Birliği Yönetim Kurullarında aralıklarla
görev yapan Çongar, 1971 yılında da Türkiye
Kamu Jeologları Sendikası 2, Başkanı olmuş,
12 Mart'ta sendika kapatılmcaya kadar bu görevini
sürdürmüştür,
Çongar, TJK yönetim kurullarında üye ve sekreter olarak
görev yapmış, şu anda Odamızın büro olarak kullandığı daire
sayın Çongar'm TJK sekreteri olduğu dönemde satm alınmıştır.
19701i yıllarda kurulan Köylü Derneğimin kurucularından olan
Çongar, bu derneğin ilk yönetim kurulunda da görev yapmıg ancak
kısa bir süre sonra dernekten ayrılmıştır,
1984-86 döneminde Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı olan
Çongar, aynı görevi lÇÖO'dan bu yana da sürdürmektedir,
DSİ'de çalıştığı dönemde. Yeraltı Suyu İşletmeleri ve Kaynak
Geliştirme konularında, uluslararası kongrelere sunulan birçok
tebliğin sahibi olan Çongar, Keban Barajı, tstanbul-Ânkara-İzmir
içme suyu projeleri dahil olmak üzere birçok büyük projede görev
yapmıştır, Serbest çalıştığı dönemde de, istanbul Metrosu Tüp
Tünel Projesi, Ankara Metro Projesi, Adana, Sivas, Diyarbakır,
Samsun, Kahramanmaraş içme ve kullanma suyu projelerinin, jeoteknik ve hidrojeolojik etüd ve değerlendirme çalışmalarında
görev yapmıştır.
1974 Kıbrıs Harekatında, Kolordu su ikmal noktalarının tesisi
için, harekatın başından itibaren Kıbrıs'ta DSİ adına sivil
mühendis olarak görev yapan Çongar, Libya'da da yine DSİ adına
yeraltı suyu etüdü ve sondaj çalışmaları yapmıştır.
Yine DSI'de çalıştığı yıllarda Hacettepe Üniversitesi'nde bir
dönem ders vermiştin
Müziğe, tiyatroya meraklı olan Çongar, TürkiyeWn ilk Devlet
Sanatçılarından piyanist Sayın Gülay Çongar (UGURATA) ile
evli olup, gazeteci-yazar Yasemin Çongar'ın babasıdır,
Geçmişi bu denli yoğun ve başarılı çalışmalarla dolu olan
Sayın Çongar'ın bundan sonraki yaşamında da başarılarının artarak süreceğine inanıyor, kendisine ve ailesine sağlık ve mutluluklar diliyoruz. •

