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İletişim

Pelin Ay

İç Mimar
Efecan Mobilya, İstanbul

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 mu ̈s ̧terilerimize teslimlerinin yapılması
Satış sonrası hizmet takiplerinin yapılması 

2010 - Halen

İç Mimar
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.

2000 - 2009

İç Mimarlık (Yüksek Lisans)
Marmara Üniversitesi, İstanbul

Marmara U ̈niversitesi'nde uzmanlas ̧maya yo ̈nelik tasarım problemleri c ̧o ̈zu ̈mleme yetisini, ileri
seviyede tasarım teori ve yo ̈ntemlerini, mekan ve bireye ait problemlere yaratıcı c ̧o ̈zu ̈mler u ̈retmeyi
ve geleceg ̆e ait tasarım o ̈nerileri gelis ̧tirmeyi o ̈g ̆rendim. 

1996 - 1998

Mimarlık (Lisans)
İstinye Üniversitesi, İstanbul

Bu do ̈nemde genel mimarlık konularını anlamayı, tartıs ̧mayı ve yorumlamayı o ̈g ̆rendim. Ayrıca
c ̧evresiyle etkili iletis ̧im kurabilmeyi, kamu ve o ̈zel sekto ̈ru ̈n projelendirme ve ins ̧aat birimlerinde
tasarımcı, kontrolo ̈r ve uygulamacı olarak yer alabilmeyi o ̈g ̆rendim. 

1992 - 1996

Autocad
Bilgi Enstitü

Mimarlık ic ̧in o ̈nemli bir tasarım ve c ̧izim programı oldug ̆u ic ̧in Autocad ile ilgili becerimi ve bilgimi
kurs alarak gelis ̧tirdim. Bu kursta c ̧izim yo ̈ntemleri, nesnelere kenetleme, c ̧izim komutları, yazı
yazma ve autolisp gibi o ̈nemli konular ile ilgili ders aldım. 

Oca 2012 - Şub 2012

3DS Max
Bilgi Enstitü

Mimarlık ic ̧in faydalı ve du ̈nyanın en popu ̈ler 3D modelleme ve animasyon programından bir tanesi
oldug ̆u ic ̧in 3DS Max ile ilgili kurs alarak becerimi ve bilgimi kurs alarak gelis ̧tirdim. Bu kursta
nesnelerin pivot noktalarının ayarlanması, o ̈lc ̧u ̈ birimi ayarları, patch modelleme teknig ̆i ve radiosity
kullanarak ic ̧ mekan render’ı almak gibi farklı konularda ders aldım. 

Haz 2014 - Haz 2014

İş deneyimi

Eğitim ve Nitelikler

Kurslar



Kaan Bayram
05403224822
kaanbayram@gmail.com

Roma Yapı

Ersun Karataş
05328899055
ersunkaratas@yandex.com

Efecan Mobilya

Derya Kaya
05393402283
deryakaya@gmail.com

Roma Yapı

Referanslar
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