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Müşteri taleplerine uygun şekilde projelerinin ölçülerinin alınması, tasarlanması, fiyat tekliflerinin
hazırlanması ve sunumlarının yapılması
Uygulama projeleri ve detay proje çizimlerinin yapılması
Proje doğrultusunda malzeme ihtiyaç planlaması ve satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi
Proje uygulamalarının takip edilmesi ve müşterilerimize teslimlerinin yapılması
Satış sonrası hizmet takiplerinin yapılması

İç Mimar

2000 - 2009

Roma Yapı, Ankara
Müşterilere ve potansiyel müşterilere, iç mimarlık ve dekorasyon hizmetine ilişkin bilgilendirmede
bulundum.
Müşterilerin ihtiyaçlarını analiz ederek ve mimari projelerin tasarımını, fiyatlandırmasını ve
sunumunu sağlayarak Roma ürünlerinin satışı ile mekân tasarımlarının gerçekleşmesini sağladım.
Mağazaların satış hedeflerine ulaşması için iç mimarlık deneyimimi yansıtarak ve müşteri
memnuniyetini ön planda tutarak satış gerçekleştirdim.
Mevcut ve potansiyel müşterileri düzenli ziyaretler yaparak yeni kampanya, ürün ve avantajlar
hakkında bilgilendirdim.

Eğitim ve Nitelikler

Cinsiyet
Kadın
Uyruk
TC

İç Mimarlık (Yüksek Lisans)

Medeni durum
Evli

Marmara Üniversitesi'nde uzmanlaşmaya yönelik tasarım problemleri çözümleme yetisini, ileri
seviyede tasarım teori ve yöntemlerini, mekan ve bireye ait problemlere yaratıcı çözümler üretmeyi
ve geleceğe ait tasarım önerileri geliştirmeyi öğrendim.

1996 - 1998

Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sürücü ehliyeti
B

Mimarlık (Lisans)

1992 - 1996

Beceriler

İstinye Üniversitesi, İstanbul

Autocad

Ortalama

3DS Max

Ortalama

Bu dönemde genel mimarlık konularını anlamayı, tartışmayı ve yorumlamayı öğrendim. Ayrıca
çevresiyle etkili iletişim kurabilmeyi, kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde
tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak yer alabilmeyi öğrendim.

İletişim

İyi

Kurslar
Autocad

Oca 2012 - Şub 2012

Bilgi Enstitü
Mimarlık için önemli bir tasarım ve çizim programı olduğu için Autocad ile ilgili becerimi ve bilgimi
kurs alarak geliştirdim. Bu kursta çizim yöntemleri, nesnelere kenetleme, çizim komutları, yazı
yazma ve autolisp gibi önemli konular ile ilgili ders aldım.

3DS Max

Haz 2014 - Haz 2014

Bilgi Enstitü
Mimarlık için faydalı ve dünyanın en popüler 3D modelleme ve animasyon programından bir tanesi
olduğu için 3DS Max ile ilgili kurs alarak becerimi ve bilgimi kurs alarak geliştirdim. Bu kursta
nesnelerin pivot noktalarının ayarlanması, ölçü birimi ayarları, patch modelleme tekniği ve radiosity
kullanarak iç mekan render’ı almak gibi farklı konularda ders aldım.
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