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1987 yılında İTÜ’den İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1987-

2007 yılları arasında Koç Grubu, Alarko ve Maya İnşaat’ta orta ve 

üst düzey yönetici olarak farklı inşaat projelerinde görev aldı. 

2007’den bugüne kendi danışmanlık firması ile çalışmalarına 

devam etmektedir. 

 

1987 yılından 1997 yılına kadar Koç Grubuna ait 800’ün üzerinde 

villadan oluşan Zekeriyaköy Projesinde saha mühendisliğinden 

proje müdür yardımcılığına kadar, şantiye yönetimine yönelik 

farklı görevlerde bulundu. Bu süreçte hakediş üretimi, alt yüklenici 

sözleşmelerinin izlenmesi ve satın alma yönetimine ilişkin projenin 

takibini kolaylaştıracak Dos ve D-Base tabanlı programlar üretti. 

 

Alarko’da çalıştığı dönemde holding üzerinden projelerin teknik denetimi sağlayan kontrol ve 

değerlendirme departmanının kurulmasında görev aldı. Üç yıl boyunca bu departmanda Alarko’nun 

kurucusu Dr. Üzeyir Garih ile birebir çalışma imkanı buldu. Bu süreçte birçok farklı inşaat projesinin 

zaman, maliyet ve kalite kayıplarına neden olan noktalarını tespit ederek, bunların çözümüne ilişkin 

çok sayıda aksiyon planı üretti. Ve bu planların şantiyelerde uygulanmasını sağladı. 

 

2002-2004 yılları arasında Alarko’nun inşaat firması olan Alsim’de projelerin yönetimini sağlamak 

amacı ile oluşturulan Proje Bilgi Yönetimi (PBY) sisteminin kurulması ve takip edilmesine yönelik 

çalışma grubunda yer aldı. 

 

2004 yılında Alsim’de uluslararası iş sağlığı ve güvenliği belgesi olan OHSAS 18001’in alınması 

sürecinde çalıştı. Belgenin alınmasının ardından merkez ve şantiyelerde firma içi OHSAS 18001 

eğitimlerini verdi. 

 
2005 ve 2007 yılları arasında IKEA Ümraniye ve IKEA Bayrampaşa projelerinde Teknik 

Müdür olarak görev aldı. IKEA İzmir Bornova projesinin teknik ofis 

koordinasyonunu Istanbul’dan yönetti. 
 

 
2007’de yapı sektörüne yönelik insan kaynakları, eğitim ve yönetim danışmanlığı hizmeti 

veren 1inşaat Danışmanlık firmasını kurdu. Ağırlığı taahhüt sektöründen olmak üzere çok 

sayıda inşaat firmasına danışmanlık vermeye devam etmektedir. 
 

 
2004-2012 yılları arası İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde Yönetim Kurulu 

Üyesi ve odanın yayını olan İstanbul Bülten’de Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.  
 

 
2014-2018 yılları arasında Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans 

öğrencilerine “Yapım Yönetimi” dersleri verdi. Ayrıca çok sayıda üniversite, meslek odası,  

sivil toplum kuruluşları ve firmalara “Proje Yönetimi” ve “Kariyer Yönetimi” eğitimleri 

vermeye devam etmektedir.  
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Udemy platformunda yayınlanmakta olan Şantiye Yönetimi eğitimi 1000'e yakın 

katılımcısıyla inşaat sektörünün en geniş katılımlı sanal sınıfını oluşturmaktadır.  
 

 
Kendi Youtube kanalı "2 Mühendis” üzerinden inşaat sektörü ve inşaat mühendisliğine 

ilişkin merak edilen sektör sorularına yanıt vermeyi amaçlayan videoları 

yayınlanmaktadır.  
 

 
İş yaşamı, inşaat sektörü ve hayata dair notlarına blogu cemkafadar.net üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 
 
 

 

 

 

http://cemkafadar.net/

