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İŞ DENEYİMLERİ: 

 YÖNETİCİ-KONSEPT MİMARI/ LUFIAN -İstanbul avrupa yakası-Ocak 2013 bitiş tarihi Sunum Lufian 

casual "günlük giyim" markasının tüm mağaza konseptinin tasarımlarının hazırlanması ve bu 

mağazaların yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirilmesi.İmalat kontrolleri,toplam kalitenin 

oluşturulması ve ar-ge çalışmaları http://www.lufian.com.tr/ 

 

DANIŞMANLIK-KONSEPT TASARIM/ BIND CHOCOLATE-Super Group Dünyada %100 kakao ve kakao yağından çukulata 

üretimi yapan birkaç firmadan biri olan “Marka”nın çok gelişmiş özel makineler ile kurulan fabrikada fabrika satış 

mağazasının hayata geçirilmesi. Ayrıca Mağaza konsept tasarımının gerçekleştirilmesi ve mağazalara uygulanması. 

http://www.bind.com.tr/  

 

KONSEPT TASARIMCI/ IMZA -İstanbul avrupa yakası Erkek takım elbise sektöründe markalaşmış olan İmza giyim e ait 45 

mağazanın birebir konseptinin oluşturulması ve mağaza açılışlarının organize edilmesi işlerini kapsamaktadır... 

http://www.imza.com.tr/ http://www.abovethetime.com/erkegin-imzasi/  

 

KONSEPT TASARIMCI/ SALVATINI - İstanbul avrupa yakası-Haziran 2009 bitiş tarihi Haziran 2014 Söz konusu markanın tüm 

konseptin oluşturulup mağazalarının yurt içi ve yurt dışında hayata geçirilmesi sağlanmıştır. http://www.salvatini.com  

 

KURUCU YÖNETİCİ /INTERIUM DESIGN -İstanbul avrupa yakası-Ocak 2006 bitiş tarihi Ocak 2013 Toplamda marka ya da 

markalaşma sürecindeki yüzlerce firmaya iç mimari tasarım ve konsept danışmanlık hizmeti verilmesi..Türk patent 

enstitüsünden 32 adet (Tpe) tescil belgeli bir tasarım bürosunun kurulması ve yönetilmesi. 

http://www.interiumdesign.com.tr  

 

KONSEPT TASARIMCI /MADHOUSE -ALMANYA-Şubat 2007 bitiş tarihi Eylül 2008 Konsept hazırlama ve Almanyada bulunan 

yatırımcının 5 mağazasının konsepte uygun olarak hayata geçirmek. Berlin,Wiesbaden,Frankfurt,Aschafenburg,Düsseldorf 

 

 KONSEPT TASARIMCI /MODASQUARE -TUNUS-Şubat 2012 bitiş tarihi Mayıs 2012 Tunus un Başkenti Tunis te yapılan 

“multibrand tesettür markası” konsept çalışması ve uygulama mağazası (1500 m2) http://www.modasquare.tn/index.php  

 

KONSEPT TASARIMCI/ DANIEL HECHTER – İstanbul avrupa yakası-Ocak 2002 bitiş tarihi Haziran 2004 Fransız-Alman yabancı 

menşeili markanın Türkiyedeki isim haklarını satın alan Türk yatırımcılar nezdinde ondokuz(19) mağazanın tek seferde ve eş 

zamanlı açılması ve Fenerbahçe spor kulübünün sponsorluğunun alındığı konsept mağaza oluşturma işidir.     

                                             https://www.daniel-hechter.de/company/en                                   

                                             http://arsiv.ntv.com.tr/news/155201.asp 

KONSEPT TASARIMCI/ CHESTER BOOM CAFE & BRASSERIE Şubat 2015 bitiş tarihi Haziran 2016 Hatay Palladium Avm 

bünyesinde 500 m2 alanda özellikle İstanbul ,Ankara ve İzmir gibi metropoller dışında biralanda ,bir çok din ve kültürlerin 

başkenti olarak bilinen bir şehirde “Hatay” da ilk şube açılmış ve 1,5 milyon TL lik yatırım bedeli ile sıra dışı bir cafe zinciridir. 

http://www.chesterboom.com/        https://www.facebook.com/ChesterBoomCafe/?rf=109105216103495  

 

KONSEPT TASARIMCI/ MİHRİMAH SULTAN KONAKLARI İstanbul avrupa yakası-Çatalca Ocak 2014 bitiş tarihi Haziran 

2016Toplam beş(5) Ultra lüx Triplex villa ,bir(1) bağımsız bir(1) tümleşik Residence tan oluşan sitenin tasarlanması ve hayata 

geçirilmesidir.  

DANIŞMANLIK ve UYGULAMA/ MUDO-  Aralık 2007-ocak 2008 Adapazarı –Mudo ile yapılan anlaşma neticesinde  

Adacenter Avm  bünyesinde bulunan 550 m2 lik mağazanın 21 iş günü içerisinde hayata geçirilmesi çalışmalarıdır.  

https://tr.foursquare.com/v/mudo/4d3c6c8184d46ea815dffd5c/photos 

 

DANIŞMANLIK ve KONSEPT TASARIMCI /MONACO HOTEL- İstanbul avrupa yakası-Laleli Ocak 2012 bitiş tarihi Ağustos 2013 

Bir çok iç mimarlık bürosunun almayı reddettiği iş tarafımızdan yapılmış başarısı sayesinde işletme çok büyük bir karlılıkla 

başka bir yatırımcıya satılmıştır. http://www.istanbulmonacohotel.com/galeri.html 

 

DANIŞMANLIK ve KONSEPT TASARIMCI /VİZE MOBİLYA - Kırklareli-Mart 2011 bitiş tarihi Nisan 2013 Söz konusu firmanın 

25.000 m2 yeni fabrika alanlarının ve ofislerinin düzenlenmesi Showroom ve sergileme alanlarının tasarlanması ve hayata 



geçirilmesi,.Kurumsal kimlik ve görüntünün geliştirilmesi konularını kapsamaktadır. 1000 m2 Fuar stand alanlarının 

düzenlenmesi http://www.vizemobilya.com.tr/ 

 

DANIŞMANLIK ve KONSEPT TASARIMCI /KALE-NANO RAF- Merkez fabrikada Ar-ge çalışmaları ve Showroom satış  odaklı 

ürün geliştirme çalışmaları-Kurumsal kimliği arttırıcı danışmanlık ve vizyon desteği çalışmaları.Müşteri profili ve hedef kitle 

düzenlemeleri    http://www.kaleraf.com.tr/ 

 

DANIŞMANLIK ve KONSEPT TASARIMCI /PRESTIGE VE ADESE MARKETLER ZINCIRLERI - İstanbul ve Konya -Ocak 2009 bitiş 

tarihi Mayıs 2011 Prestige market zinciri 12 noktada dekorasyon konsept yenileme ve bunların hayata geçirilmesi ile yüksek 

ciro ve karlılık sağlanması üzerine diğer yatırımcı Grup olan Adese tarafından satın alınması .Devamında benzer hizmetlere 

Adese bünyesinde devam edilmesidir. https://www.adese.com.tr/ (prestige) http://emlakkulisi.com/cemil-ozturk-

gayrimenkul-1e-10-kazandiriyor/91924  

 

KONSEPT TASARIMCI /POLIN  1997-1999  Konsept mağazanın tasarlanması ve  Toplam 5 mağazanın hayata geçirilmesi        

Bahariye cad –Polın/Bağdat cad Polin/ Bağdat cad-Porio/Antalya-Konyaaltı-Polin/Bomonti-Piove 

 

DANIŞMANLIK-TASARIM DESTEĞİ YAPILAN MARKALAR  :/BIG MAMMAS CAFE-KAHVEMANIA –SO SOCIAL(SO&SO) CAFE-

ADİL IŞIK-RODEO JEANS-JAKAMEN-HUGO BOSS-DJN-US POLO ASSN -CACHAREL-ENRICO MARINELLI-PIERRE CARDIN-

CLAUDIO CONTINI-RADITA-TUKENMEZ GROUP,DANIELS, HATEMOĞLU (Yurt dışı fuar ) DJN-DIJAN -BENEZZO-BISAN FUAR-

ALPINA FUAR-BROTHERS-CENTONE-CROCS- DUNYATICARET MERKEZI DERCON-ENDEKOSIS-DUNYA AVM-ESCAMODE-

TASARI KÜRK MOD-HYPER ILAC-FERRINI-PIREN-NJW&NEGIS BEBE-ME&MOM-MODELSA-MONDIAGO—PRIVENUPTIA-

BINICCI-RICHTER LONDON-RICHMOON-SAHLANOGLU-SARIEKIN-SEGATEKS-HALITEKS-TENNESSEE-TRİ ELEKTRONİK-

WHITEHAUS LALELI-VIRALLI-GRIDA-ÇAĞLAR HUKUK BÜROSU  …bazılarıdır.Türkiye ve yurt dışı-Ocak 2007 bitiş tarihi Aralık 

2011 Tüm söz konusu markalara komple proje  tasarım ,sunum ve imalat desteği vermek ,kısmen ya da tamamen 

mağazalarını hayata geçirmek  

 

KURUCU YÖNETİCİ VE TASARIMCI /FIRAT METAL -İstanbul Anadolu yakası-Ocak 2000-Aralık 2002 bitiş tarihi Dekorasyon 

piyasasında paslanmaz çelik sektöründe Türkiye bünyesinde ar-ge konusunda en gelişmiş en kreatif tasarımların 

oluşturulması ve sektörün en üretken lokomotif firmasının kurulması ve uzman danışmanlık faaliyetleri hizmetleri 

verilmiştir.  

KONSEPT TASARIMCI / POLIN  1997-1999  Konsept mağazanın tasarlanması ve  Toplam 5 mağazanın hayata geçirilmesi        

Bahariye cad –Polın/Bağdat cad Polin/ Bağdat cad-Porio/Antalya-Konyaaltı-Polin/Bomonti-Piove 

 

YURT DIŞI DENEYİMLERİ /INTERIUM DESIGN-Nisan 2000 bitiş tarihi Eylül 2017 Rusya St petersburg-Moskova-Ekaterinburg 

da mağaza çizim ve uygulama Abd...New Jersey ,Romanya Bükreş,Kuzey afrika -Tunus Fas Cezayir-Azerbaycan,Shangai, de 

mağazalar çizmek ve danışmanlık hizmetleri ...Hollanda İsviçre,Belçika –Tacikistan vs bazı ülkelerde tasarım oluşturma ve 

çözümlemeler.. şeklinde hizmet verilmiştir.  

 

BA - İÇ MİMARLIK MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ -İstanbul Avrupa  

DERECELER MSÜ BÖLÜM 5.NCİSİ MSÜ VE İTÜ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU 1 VE 2 NCİLİK EĞİTİM 

                      İTÜ İngilizce hazırlık – İstanbul……1994 bitiş tarihi 1995  

SERTİFİKALAR 3D MAX-AUTOCAD-PHOTOSHOP-OFFICE (15+ yıl)  

PATENTLER Endüstriyel tasarımcı olarak (TPE) Türk Patent Enstitüsü ‘nde 32 adet tescil sahibidir.  

YAYINLAR   “Tasarım” dergisi ……………………Kemancı Rock Bar 1 (1993) “Tasarım” dergisi     

                                                      ……………………Kemancı Rock Bar 1 (1994) “Tasarım” dergisi                                                                                                

                            “Web haber”  ……………………Korsan günleri web yayını ve indirim kampanyası etkinlikleri tasarımları2010 

http://www.abovethetime.com/korsanlar-karaya-cikti/  

https://forum.donanimhaber.com/gercek-markalar-korsan-fiyat-gunleri-90-a-kadar-indirim--36584240 

                              “Elite” dergisi…………………………Şubat 2017 sayısı  

WEB LİNKLER     www.interiumdesign.com.tr       https://interiumdesign.wixsite.com/procv 

YETENEKLER   Airbrush(Reillüstratör)-Surf-Bateri-İzcilik (TIF-Türkiye İzcilik Federasyonu)  

MEDENİ DURUM-EVLİ…… - 2 çocuk : kız (2011) - erkek (2015)  

(*) ASKERLİK-YAPTI   1996 

Branş: MUHABERE  

Rütbe: ONBAŞI 


