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İletişim Bilgileri  
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Mail 

 

 

: Muratpaşa / Antalya 

 

 

: elifbakkaloglu@hotmail.com 

 

 

2. Unvanı  : Öğretim Görevlisi 

 

3. Öğrenim Durumu  : 

     

Derece Alan Üniversite Yıl 

Lisans  Mimarlık Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi  1998-2003 

Yüksek Lisans  
Mimarlık Fakültesi-İç 

Mimarlık Bölümü 
Doğu Akdeniz Üniversitesi  2003-2006 

 

              

4. Akademik Unvanlar  

Araştırma Görevlisi    -    İç Mimarlık    -    Doğu Akdeniz Üniversitesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

5. Yüksek Lisans Tezleri 

Konut iç mekanında esnek tasarımın yeri ve önemi (“A Quest on Flexibility Criteria in the Design of 

Residential Interior Spaces”)  

 

 

6.Projeler  

 

2006 – 2006     LAMGLAS A.Ş. (CEPHE MİMARI) 

 

● Nitelikli projelerin cephe sistemleri satış ve uygulamasında gerekli çizimlerin hazırlanması, saha 

uygulamalarının takibi                                                                                   

                       

 

 

2006 – 2009     ASTAY GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM A.Ş. (İÇ MİMAR)  

                        “ Four Seasons Otel Boğaziçi Projesi” 

                         “Four Seasons Otel İstanbul Projesi”      

Beşiktaş FSHR projesi kapsamında gerekli tüm malzemelerin, yurtiçi ve yurtdışı satınalması, malzeme 

bütçelerinin hazırlanması ve onay sürecinin takibi, malzeme tanım ve metraj çalışmalarının yapılması ve 

listelerinin oluşturulması; performans kriterlerinin değerlendirilmesi, tedarikçi portföyü oluşturulması ve 

fiyat tekliflerinin karşılaştırılması, sözleşme süreçlerinin yönetimi, üretim ve uygulama kontrolü, sevk 

organizasyonu, hakediş ve kesin hesap çalışmalarının yürütülmesi. 

                     

 

 

 



2009 – 2010     DEKO MÜHENDİSLİK TİC.LTD.ŞTİ (ŞANTİYE ŞEFİ)  

                        “ Nuruosmaniye Camii Restorasyon ve Uygulama Projesi 

● Restorasyon ve Uygulama Projesi dahilinde gerekli ihale hazırlıkları, uygulama ve projelendirme 

işlerinin koordinatörlüğü. 

 

 

2011 – 2013     İKON YAPI LTD.ŞTİ. (SATIŞ YÖNETİCİSİ) 

● Yangın, yaya ve endüstriyel grupta yer alan nitelikli kapı ve ilgili tüm ürünlerin, Marmara ve Ege 

Bölgesi’ne ait iş geliştirmesi, fiyat analiz çalışmalarının sürdürülmesi, fiyat tekliflerinin oluşturulması ve 

müşteriye iletilmesi, sözleşme hazırlığı ve gerekli evrak yönetiminin gerçekleştirilmesi, anahtar teslim 

sürecinde kadar montaj ve tahsilat süreçlerinin yönetilmesi, satış ve muhasebe raporlarının hazırlanması, 

yetkili birime aktarılması. 

 

 

2013 – 2014     MAKROM YAPI (PROJE MÜDÜRÜ) 

 ● Uygulama ve ruhsat projelerinin hazırlanması, onaya sunulması, şantiye takibi. 

 

 

2014 – 2016     SİNPAŞ / DEKORS (İÇ MİMARİ TASARIM VE SATIŞ YÖNETİCİSİ) 

                         “Bosphorus City – İstanbul Sarayları Projesi” 

 ● Sinpaş GYO projeleri olan Bosphorus City ve İstanbul Sarayları dahilinde teslim edilen natamam 

konut ve villaların iç mimari süreçlerinin yürütülmesi, dekorasyon satışlarının yapılması ile sözleşme 

süreçlerine kadar tüm müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, iç mimari tasarımın yapılması ve uygulama 

projelerinin hazırlanması. 

 

 

2016 – 2020     ARKİMOD DESİGN (MARKA SAHİBİ-KURUCU)  

● Çok sayıda villa ve nitelikli konut iç mekanlarına ilişkin tasarım ve uygulama işlerinin yapılması, 

müşteri ile ilk görüşme-fiyat teklifi, sözleşmelerin imzalanmasına müteakip iç mimari tasarım-sunum, 

malzeme seçimi, ekip organizasyonu, bütçe analiz ve planlaması, uygulama-kontrol ve iş teslimine kadar 

olan tüm süreçlerin yönetimi. 

 

 

 

 

7.İdari Görevler  

   

2004 – 2006     DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ  

                         (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 

                        ● Mimari tasarım stüdyo,  

                        ● İç mimari tasarım stüdyo, 

                        ● Grafik tasarım, çizim,  

                        ● Peyzaj tasarım,  

                        ● Mimarlık tarihi,  

                        ● Bina ve kentsel tasarım ilişkisi 

 

 

 


