
CEPHE STRÜKTÜRLERİ
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1



2 info@erdalozdemir.com.tr

PROFESYONEL DOKUNUŞLAR ÖNERİYORUZ  

Bir yapının en pahalı ve en kritik olan iş 
kalemi dış cephesidir. Dış cephenin gerek 
tasarım gerekse imalat kararlarını verirken 
mutlaka bir cephe inşaat mühendisi ile 
çalışmak gereklidir. Elbette ki bu kişinin bu 
kararlar doğrultusunda çıkarları olmamalıdır. 
diğer bir deyişle, uygulamacı bir cephe 
firmasını danışman gibi kullanmamalısınız.

 Size cephe danışmanlığı veren kurumun 
imalat, montaj, işçilik veya malzeme satan bir 
yapılanma olması kesinlikle söz konusu bile 
olmamalıdır. Aksi hale, savcıyı da, avukatı 
da, hakimi de aynı kişi  yapmış olursunuz. Bu 
formülden çıkan sonuç s iz i  mut lu 
etmeyecektir

Okyanuslarda uzak mesafelere giden 
büyük gemilerin kaptanları, denizcilik 
sektörünün en güvenilir, en tecrübeli ve bilgili 
kaptanlarıdır. Fakat bu kaptanlar bile bazı 
kritik sulardan geçerken, (Örnek, istanbul 
boğazı) mutlaka klavuz kaptan hizmeti alırlar. 
Klavuz kaptana ihtiyaç duymaları, onların 
yetersiz tecrübe veya mesleki deneyime 
sahip olduklarından değil, aksine derin 
tecrübelere sahip oldukları içindir.

Özdemir Consulting, yapınızın dış cephe 
işlerinde, size ve proje yönetiminize, kalvuz 
kaptan hizmeti verecektir. Böylece bu süreci 
sağlıklı bir şekilde yönetme imkanına sahip 
olacaksınız.

Zaten keşfedilmiş olanı yeniden keşfetmek zorunda kalmayıp büyük zahmetlerden ve 
harcamalardan kurtulmuş olursunuz.

Doğru malzemeye, doğru detaylara, doğru fiyatlara ve doğru işçiliğe kısa yoldan ulaşmış 
olursunuz.

Eş zamanlı yürüttüğün tüm projelerinizde cephe  işlerinin yönetimi konusunda yüksek 
performans elde edersiniz.

Her şey den önemlisi de,  övünebileceğiniz nitelikte işlere imza atma şansı elde etmiş 
olursunuz. 

Güvende olmanın huzurunu yaşayarak, sizi üzecek tatsız durumlardan kendinizi korumuş 
olursunuz.

CEPHE MALZEME, PLANLMA, ÜRETİM VE MONTAJ
SÜRECİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETEBİLİRİSİNİZ

BUNUN İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN YOLU GÖSTEREBİLİRİZ
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BAŞARILI BİR 
DIŞ CEPHE UYGULAMASININ

VAZGEÇİLMEZ 
DÖRT AŞAMASI VARDIR 

Özdemir Consultig’ in belirlediği bu dört aşamanın titizlikle uygulanması ile başarılı bir cephe 
inşaa etmek mümmkündür. 

KONSEPT PROJE SÜRECİ

CEPHE ETÜT SÜRECİ

İHALE-SÖZLEŞME SÜRECİ

MESLEKİ KONTROLLÜK SÜRECİ

info@erdalozdemir.com.tr



KONSEPT 
PROJE SÜRECİ
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YAPININ KARAKTERİ
İFADESİ
İMAJI
KARİZMASI
İLK İNTİBASI
İNSANLAR ÜZERİNDE YARATTIĞI ETKİ

KONSEPT PROJE AŞAMASINDA CEPHE DANIŞMANLIĞININ ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR 
ANCAK ÇOĞU KEZ BU GEREKLİLİK  ATLANIR VE GEREKSİZ MALİYETLER 
OLUŞTURULUR.

BU SEBEP İLE KONSEPT PROJE AŞAMASINI DA CEPHE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ 
İÇİNDE DEĞERLENDİRİYORUZ. ZİRA KONSEPT PROJE AŞAMASINDA TASARIM 
GRUBUNA VERİLECEK BİLGİLER İLE AYNI GÖRÜNÜMÜ VE ETKİYİ ÇOK DAHA UYGUN 
MALİYETLERE ELDE ETMENİN YOLLARI  AÇILMIŞ OLMAKTADIR. 

KONSEPT PROJESİ BİR UYGULAMA PROJESİ DEĞİLDİR. ANCAK, YAPININ TEMEL 
PRENSİPLERİNİN TAMAMI BU AŞAMA DA BELİRLENMEKTEDİR. DOLAYISI İLE 
DIŞ CEPHE İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ PRENSİP KARARLARI DA BU AŞAMADA ALINMAKTA 
VE İLERLEYEN SÜRECLER ÜZERİNDE ETKİLİ OLMAKTADIR. 

info@erdalozdemir.com.tr
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DlŞ CEPHE KONSEPTİ, KONSEPT PROJENİN BİR PARÇASIDIR

Dış cephe konsepti, Genel konsept proje 
nin bir parçasıdır. Çoğunlukla gerisinde bir 
fikir veya hikaye barındırır. 

Konsept proje çalışması bu fikrin kütlesel 
hale dönüşmesinde ki ilk aşamadır. Boyutlar, 
hacimler, renkler, dokular, çevresel kriterler, 
beklentiler pek şey bu aşamada belirlenir.

 Konsept proje hem yola çıkış noktasıdır 
hem de bu yolda varış noktasıdır.

Özdemir Consulting için Konsept proje 
bunları ifade eder.

Pek çok projenin cephe konsepti, yapının 
proporsiyonu ile yakından ilişki içinde dir. 

Yapıyı oluşturan kütlelerin dış yüzeyleri  
dış cepheyi oluşturmaktadır dolayısıyla dış  
cephe yüzeyleri ve yüzeyler arası geçişlerin 
temel prensipleri bu aşamada belirlenmiş 
olur. Dış cephenin atmosferik koşullar ile 
ilişkisi de yine bu aşama da tanımlanmaktadır 
yani Cephe mühendisliği ve danışmanlığı 
çalışmalarının konsept proje çalışmasından 
ayrı tutulması düşünülmemelidir. 

KONSEPT PROJE
YAPININ KARAKTERİNİ VE HAREKET NOKTASINI BELİRLER
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CEPHE STRÜKTÜRÜNÜN “DNA” SI BU AŞAMA DA BELİRLENMEKTEDİR

CEPHE ETÜT 
SÜRECİ
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NEYİ
NE İLE
NE ZAMAN
NE İÇİN
NASIL
NE SÜREDE
KİM İLE
NEREDE
NE MALİYETE
HANGİ STANDARTTA
YAPACAĞIMZIN ETÜT SÜRECİDİR.

YAPININ SİSTEM KESİTLERİNİN VE NOKTA DETAYLARININ BELİRLENMESİ VE ETÜDÜ

MALZEME VE İŞÇİLİK KALİTE STANDARTLARINDA İZLEBECEK STRATEJİNİN ETÜDÜ

MALİYET, İMALAT, MONTAJ, SÜRE VE KALİTE KRİTERLERİNİN ETÜTLERİ

KONSEPT PROJE KRİTERLERİNE UYGUN MALZEME ÇEŞİTLERİNİN ETÜTLERİ,

info@erdalozdemir.com.tr



Tabliye 
Betonu

Şap altı
Sacı

Şap
Betonu

Bitiş
kaplaması

Isı
İzolasyonu

GRC-PANEL

İç
Karkas

Alçı Panel

Düşey
Profil

Isı
Tamponu

Kenet
Aparatı

Ankreyaj

Panelstone
Kenet Alüminyumu
Kenet Isı izolasyon yastığı
Isı izolasyonu katmanı
Taşıyıcı düşey çelik karkas
Nem dengeleyici yoğuşma L.
Alçı  Levha karkası
Alçı Levha

Her zaman mevcut cephe sistemleri ile 
istenilen çözümler üretilemeyebilir.

Cephe konsepti ve Mimari proje gerçekliği 
ni dikkate alarak yapının tüm sistem 
kesitlerinin ve kesitler üzerinde ki nokta 
detaylarının yerleri belirlenir.

Bu aşama da yapılan etütler ile dış cephe 
çözümleri tamamlanmış olur.

Dış cephe strüktüründen beklenilen 
performans değerlerini karşılayacak tüm 
normlar ve koşullar bu aşama da netleştirilir.

Bu detaylarda kullanılacak malzeme tür 
ve alternatifleri belirlenir. Maliyet ve fiyat  
karşılaştırmaları yapılır. 

Bu süreçte aynı zamanda üretim nakliye 
ve montaj metotları da titizlikle etüt edilir.

Bu gibi durumlarda Özdemir Consulting 
custom designe çalışmaları yaparak duruma 
çözüm üretir. Yeni sistem ve kalıp tasarımları 
geliştirip uygulama takiplerini gerçekleştirir.

Normal cephe sistemleri ile üretilen 
cephe çözümlerinde ise şantiye de test 
numunesi uygulanır. Bu testlerden elde 
edilen sonuçlar i le uygulama proje 
yönlendirilir. Test sonuçları cephenin gerçek 
uygulamada ki performans değerlerini açık 
bir şekilde göstermiş olur. 

Özellikle custom designe çalışmalarında 
test mokap uygulaması mutlaka yapılır. Test 
mokap uluslar arası akriditasyona sahip bir 
kurumun test laboratuvarlarında Özdemir 
Consultig denetiminde gerçekleştirilir.

CEPHE ETÜT SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AKABİNDE “İHALE SÖZLEŞME SÜRECİ” BAŞLAR
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DlŞ CEPHE ETÜT SÜRECİ HAKKINDA

info@erdalozdemir.com.tr
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İHALE & SÖZLEŞME 
SÜRECİ
 

KİM İLE
HANGİ KOŞULLARDA,
SÖZLEŞME KOŞULLARI,
İŞ TESLİM TUTANAKLARI,

- İŞİN TEKNİK ŞARTNAMESİ OLUŞTURULUR, 
- MALZEME, İMALAT, MONTAJ İŞÇİLİK, NAKLİYE, DEPOLAMA,VB. 
  STANDARTLARI AÇIKCA İFADE EDİLİR.
- ÖNCEKİ AŞAMA ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜ İÇEREN İHALE 
  DOSYASI HAZIRLANIR.
- ADAY FİRMALARIN ARAŞTIRMASI YAPILIR,
- PROJE YÖNETİMİ İHALE SÜRECİNDE YÜKLENİCİ FİRMALARIN
  SORULARI YANITLANIR,
- İHALE GÖRÜŞMELERİNDE İŞVERENE DANIŞMANLIK YAPILIR,
- YÜKLENİCİNİN BELİRLENMESİ AKABİNDE YAPILACAK  İŞ 
   AKTİNE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR,
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BU AŞAMA SONUN DA İŞ, YÜKLENİCİYE İHALE EDİLMİŞ OLUNUR.

info@erdalozdemir.com.tr
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İHALE HAZIRLIK VE SÖZLEŞME SÜRECİ SONUNDA, DIŞ CEPHE İHALESİ
GERÇEKLEŞMİŞ VE YÜKLENİCİ FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞ OLUR

İhale yapılabilmesi için gerekli olan tüm 
hazırlık çalışmaları bu aşama da tamamlanır. 
İhale bu aşamada yapılarak yüklenici tespit 
edilmiş olur. 

Özdemir Consulting’ in hazırlamış olduğu 
“Dış Cephe İhale Dosyası” ile gerçekleştirilen 
ihale sonrasında, Yüklenici ile İşverenin proje 
yönetimi derhal “Yüklenici Sözleşmesi” ni 
yaparlar

Tüm kapı, pencere, cephe, fasat kısımlar 
ayrı ayrı  kendi paftalarında çizilir, kod isimleri 
verilir, miktar ve diğer özellikleri yazılır,

İŞLEVSEL YERDEŞİKLİK PAFTALARI

TEKNİK ŞARTNAME

Tüm cephe kısımlarının ayrı ayrı metraj 
malzeme tabloları çıkartılır. Dış cepheyi 
oluşturan kısımların her birinin miktarları bu 
tablolarda belirtilir. İhale dosyası için en 
önemli kısımlardan birini oluşturur. 

Tüm sistem kesitleri ve prensip detayları 
1/1, 1/10, 1/50 ölçekli çizilir, detaylar üzerinde 
açıklayıcı paragraflar yer alır.

Tüm bu görsel ve hesap dökümantasyon-
ların yazılı olarak ifade edildiği kitabçığa         
“ Teknik Şartname” adını veriyoruz. Teknik 
şartname içinde yapılacak cephe işinin tüm 
teknik koşulları ayrıntılı şekilde ifade 
edilmiştir. Uyulması gereken normlardan, 
kullanılacak ölçü birimlerine kadar tüm 
ayrıntıların yazıldığı bu kitapçık, bu işin 
Anayasa’ sı niteliğindedir. 

SİSTEM VE DETAY PAFTALARI

MODÜLASYON KISIM PAFTALARI

Bu adlandırma tümüyle Özdemir 
Consulting’ e aittir. Cephe yüzeyleri kendi 
kendi içinde işlevsel, görsel veya materyal 
modüllere ayrıştırılıp alt kodları ile tanımlanır.

KEŞİF METRAJ TABLOLARI

İDARİ ŞARTNAME

İhalenin ve sözleşmenin idari koşullarını 
idari şartname ile belirlemekteyiz. İhaleye 
katılım koşulları, sözleşme prensipleri, vergi 
durumları, harçlar, iş teslimi, SGK, vb. konu 
ve başlıkları bu çalışma kapsamında 
detaylandırılmıştır. Yüklenici adayı henüz 
sözleşme yapmadan teklif aşamasındayken 
idari şartname koşullarını bilerek teklif 
çalışması yapar.

İhale ile tespit edilen yüklenici ve İşveren 
arasında ki sözleşme, İşverenin proje 
yönetimi tarafından yapılır. bu sözleşme 
sürecinde Özdemir Consulting Proje 
yönetiminin talep etmesi halinde gerekli 
danışmanlık hizmetini vermektedir.

Özdemir consulting, teknik koşulların ve 
malzeme n i te l ik ler in in  söz leşmeye 
yansımasında etkin şekilde rol alır.

info@erdalozdemir.com.tr
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MESLEKİ KONTROLLÜK 
SÜRECİ
 

- YÜKLENİCİNİN İMALAT PROJELERİNDE DÜZELTME VEYA 
  ONAY VERİLMESİ
- ŞAHİT NUMUNELERİN KABUL EDİLMESİ İMZALANMASI
- YÜKLENİCİ SİPARİŞ SÜRECİNİN DENETLENMESİ
- YÜKLENİCİ İMALAT SÜRECİNİN DENETLENMESİ,
- YÜKLENİCİ MONTAJ SÜRECİNİN DENETLENMESİ,
- KALİTE SÜRECİNİN DENETLENMESİ
- İŞ TESLİM SÜRECİNDE RAPORLAMA.

10

İMALAT PROJE DOĞRUMU ÇİZİLMİŞ
İMALATLAR, DOĞRUMU
MONTAJ DOĞRUMU
HEDEFLENEN KALİTEDE İŞ YAPILIYORMU
İMALAT VE MONTAJ METODU DOĞRUMU
ŞANTİYE KADROLARI ETKİN DENETİM YAPIYORMU
DANIŞMANLIK UYARILARI DİKKATE ALINIYORMU
SİSTEM SUPERVISOR LERİ DİKKATE ALINIYORMU
TEST SONUÇLARI, PERFORMANS DEĞERLERİ NASIL
HAFTALIK İLERLEME DURUMU YETERLİMİ

BU AŞAMA DA ÖZDEMİR CONSULTING PROJE YÖNETİMİNİN DENİZ FENERİDİR.

info@erdalozdemir.com.tr
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MESLEKİ DENETİM SÜRECİ NEDİR? MESLEKİ DENETİM NEDEN GEREKLİDİR?

Yüklenici binadan aldığı röleve ile 
uygulama projesi çizimlerine başlar ve kısım 
kısım onaya sunar, Özdemir consulting ve 
proje yönetimi bu onayları birlikte verirler.

2- MALZEME ONAY SÜRECİ,
Uygulama projesi onayları devam 

ederken eş zamanlı olarak malzeme şahit 
numune onaylarıda verilir.

3- ÜRETİM, MONTAJ KONTROL SÜR.

Yüklenici ile yapılan sözleşme ile Mesleki 
Kontrollük sürecinin de başlatılması 
gerekmektedir. Bu süreç üç aşamalıdır.

Yüklenicinin fabrika imalatlarının ve 
şantiye montajlarının, Özdemir Consulting 
tarafından denetim sürecidir. Bu denetimler 
yüklenicinin iş teslimine kadar devam eder. 
Bu süreçte işveren ve proje yönetimine ayrı 
ayrı haftalık raporlar verilir.

1- UYGULAMA PROJESİ ONAY SÜRECİ

Proje yönetimine yapılan telkin ve uyarılar 
bazen dikkate alınmayabilmektedir. Bu 
durumdan kaynaklı oluşabilecek sonuçların 
önüne geçmek için, işveren ayrıca 
bilgilendirilmektedir.

Mesleki denetim süreci, cephe imalat ve 
montajının ihale ve sözleşme koşullarında 
yapılmasını sağlar. Bunun için proje 
yönetiminin, yüklenici üzerinde ki yaptırım 
gücünü kullanır.

Özdemir Consulting tarafından şantiyede 
yapılan denetimler, işverene ve Proje 
yönetimine ayrı ayrı gönderilir.

Şantiye kadrolarının cephe tecrübesi 
genellikle yeterli olamamaktadır, cephenin 
neresini ne şekilde, ne zaman kontrol etmesi 
gerektiği gibi pratik bilgiler, Özdemir 
Consulting tarafından proje yönetimi 
kadrolarına eğitim şeklinde verilmektedir.

info@erdalozdemir.com.tr



ACAR BLU
İSTANBUL / TÜRKİYE

ACAR BLU 
Cl�ent: Dost Construct�on & Project  
Project Data: Th�s res�dent�al project   
�n one of the most prest�g�ous locat�ons 
 �n Beykoz area of Istanbul was a�med  
to present a luxur�ous res�dence l�fe and  
�ncorporated nature. 
Locat�on: Beykoz, Istanbul 
Total construct�on area: 225.545 m2

 

 
Our Scope: Façade 

Consultancy 

info@erdalozdemir.com.tr



ACAR BLU
İSTANBUL / TÜRKİYE

C lie n t: D o st C o n stru c tio n & P ro je ct  

P ro je ct D a ta : T h is re sid e n tia l p ro je ct   

in o n e o f th e m o st p re stig io u s lo c a tio n s  

in B e yk o z are a o f Is ta n b u l w a s a im e d  

to p re se n t a lu x u rio u s re sid en ce life  

 

a n d incorporated nature. 

Locat�on: Beykoz, Istanbul 
To ta l co n stru ctio n are a : 2 2 5 .5 4 5 m2

 

 
O u r S c o p e : 
Façad e C o n su ltan cy 

info@erdalozdemir.com.tr



METROPOL İSTANBUL
İSTANBUL / TÜRKİYE

Project Data: M�xed-used project of the3 h�gh-r�se 
towers standing on a podium with retail and office  
fac�l�t�es,  meet�ng rooms, d�n�ng and car park�ng.  
 
Locat�on:  Ataseh�r, Istanbul 
Total Construct�on  Area: 700.000 m2

 

 
Our Scope:  
Façade Consultancy 

info@erdalozdemir.com.tr



ARTERYUM RESIDACE
İSTANBUL / TÜRKİYE

Çalışma Kapsamı: Dış cephe strüktürleri mühendisliği ve danışmanlığı

info@erdalozdemir.com.tr



Çalışma Kapsamı: Dış cephe strüktürleri mühendisliği ve danışmanlığı

IN ISTANBUL TOPKAPI
İSTANBUL / TÜRKİYE

info@erdalozdemir.com.tr



Çalışma Kapsamı: Dış cephe strüktürleri mühendisliği ve danışmanlığı

VARYAP MERİDYEN
İSTANBUL / TÜRKİYE

info@erdalozdemir.com.tr



EXPO 2017 SPHERE 
KAZAKİSTAN PAVİLYONU / ASTANA / KAZAKİSTAN

Proje Adı: 
Expo 2017 Kazakistan pavilyonu

Yatırımcı: 
Kazakistan Devleti

Mimari Tasarım: 
Adrian Smith  Gordon Gill  

Uygulamacı: 
SML / Aden Metal

Yapı Fonksiyonu: 
Teknoloji sunumları binası

Danışmanlık Kapsamı:
Genel olarak 2. Çelik konstrüksiyon 
tasarım ve uygulamasının yanısıra 
Dış Cephe Danışmanlık Hizmetleri
verilmiştir. Method Statement,
Tasarım geliştirme ve yapı 
etütleri tip detay çizimler, 
Mokap ve Test gözetimleri, 
Mesleki kontrollük.
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EXPO KONGRE MERKEZİ 
ASTANA / KAZAKİSTAN

TREN İSTASYONU / VAGZAL
ASTANA / KAZAKİSTAN

Proje Adı: 
Expo 2017 Kongre Merkezi

Yatırımcı: 
Kazakistan Devleti

Mimari Tasarım: 
Adrian Smith  Gordon Gill  

Uygulamacı: 
SML / Aden Metal

Yapı Fonksiyonu: 
Kongre / Kültür / sanat Merkezi

Danışmanlık Kapsamı:
Genel olarak 2. Çelik konstrüksiyon 
tasarım ve uygulamasının yanısıra 
Dış Cephe Danışmanlık Hizmetleri
verilmiştir. Method Statement,
Tasarım geliştirme ve yapı 
etütleri tip detay çizimler, 
Mokap ve Test gözetimleri, 
Mesleki kontrollük.

Proje Adı: 
VAGZAL

Yatırımcı: 
Kazakistan Devleti

Mimari Tasarım: 
Tabanlıoğlu Mimarlık 

Uygulamacı: 
SML / Aden Metal

Yapı Fonksiyonu: 
Merkez Tren İstasyonu

Danışmanlık Kapsamı:
Uygulamacı 
Cephe Firması için
Cephe Danışmanlığı

13 info@erdalozdemir.com.tr
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MRO TECHNIC UÇAK HANGARLARI
REFERANS

info@erdalozdemir.com.tr



ATAKÖY TOWERS
REFERANS

15 info@erdalozdemir.com.tr
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METROPOL 
İSTANBUL

NEF 09

TÜYAP OTEL SAFİ ESPADON

ROTAJ ROYAL
KATAR 
HOTEL

DEMİR YAPI
RESIDENCE

SADABAT
CAMİİ
NEF TİMUR YATIRIM
KAĞITHANE / İSTANBUL
MİMARİ GRUP + UYGULAMACI
CEPHE DANIŞMANLIĞI

ELİZABET TEXTIL
GÜNEŞLİ /İSTANBUL
CEPHE DANIŞMANLIĞI
MİMARİ PROJE



 

Pek çok alüminyum pencere ve cephe 
serisi tasarlamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi (İnşaat Mh.) 82

EĞİTİM DURUMU

Mimar Sinan Üniversitesi ( Mimar) 88

UZMANLIK ALANI

Yapı Fiziği, Dış cephe strüktürleri, Cephe 
malzemeleri, cephe sistemleri tasarımı. 
Teknik şartname yazılımı, metod statement 
yazımı, şantiye iş programı yapımı ve takibi 
vs.

KULLANDIĞI YAZILIMLAR

Yalnızca Türkçe

Ofis yazılımları, Grasshopper, Rhino Ceroz, 
AutoCad, Corel Draw, Zbrush, Rwind vs.

Erdal Özdemir, çocukluk yılları bakır 
ve aluminyum atölyelerinde, orta öğretim 
yıllarında çelik konstrüksiyon atölyelerinde 
çalışmıştır. Endüstri meslek lisesi metal işleri 
bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında 
ustalık seviyesinden mühendis seviyesine 
kadar tüm kademelerde çalışmıştır. 

BİLDİĞİ DİLLER

 1999 yılından itibaren yapıların cephe 
strüktürleri üzerinde çalışmaktadır. 

Bunun yanısıra beton cephe levhaları 
konusunda da kendisini geliştirerek üstün 
performanslı beton tasarımları yapmıştır.

HAKKINDA GENEL

Sıradan yapıların yanı sıra , sıra dışı 
cephe strüktürleri konusunda da çok kıymetli 
tecrübelere sahip olan Özdemir, gerek Arap 
coğrafyasında gerekse Asya coğrafyasında 
önemli referanslara sahiptir. 

Cephelerde kullanılan hemen hemen 
tüm yapı malzemeleri hakkında ayrıntılı 
teknik bilgilere sahip olan Özdemir aynı 
zamanda yeni cephe malzemeleri de 
tasarlayarak inşaat sektörünün kullanımına 
vermiştir. 

Mimari, statik, mekanik ve Elektrik 
projelerin koordinasyonu ve designe 
managment alanında pek çok projenin 
koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.

Çoğunlukla kendi adı ile çalışmakta 
olan Erdal Özdemir halen İstanbul da ikamet 
etmekte ve proje bazlı on onbeş günlük yurt 
d ış ı  seyehat le r i  i l e  ça l ışmalar ın ı  
sürdürmektedir. Pandemi sebebi ile 2020 yılı 
boyunca Türkiye ağırlıklı projelere öncelik 
verilmiştir. 

Başta prefabrik binalar olmak üzere 
her çeşit yapının cephe strüktüründe ilerici 
çözümler üretmiş ve başarıyla uygulamıştır. 

Cephe performansı konusunda 
cephe statiği, rüzgar analizi, ısı ve su 
izolasyonu, ses ve basınç dayanımı 
p e r f o r m a n s  k r i t e r l e r i  k o n u s u n d a  
uzmanlaşmıştır. 

Zaman zaman bazı inşaat veya 
cephe firmalarında proje bazlı çalışmalar da 
yapmıştır. Bu süreç de sadece bir teknik 
eleman olarak değil en üst düzey yönetici 
olarak görev aldığı firmaları çalıştığı süre 
içinde yönetmiştir.
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