
f abrikartist• •

grafik tasarım

ww
w.

fa
br

ika
rt

ist
.c

om

http://www.fabrikartist.com/


fabrikartist
• •

grafik tasarım



neler yapıyoruz

Tasarım / baskı Digital

Çizim

Logo
Kurumsal Kimlik
Broşür 
Katalog
Afiş
Bilboard
Dergi
Kitap
Gazete
İlan Tasarımı
Flyer
Ambalaj
Takvim
Ajanda
Araç Giydirme

Web Sitesi
Banner
Mailing
E-dergi uygulama
iPhone - iPad application 
Tasarımı ve Uygulama

İllüstrasyon
Karakter Çizimi
Konsepli İllüstrasyon
Vinyet, Amblem Çizimi
Storyboard Çizimi
Kitap Kapağı 
Yağlıboya ve Karakalem Çizimi



art directordijital görsel uzmanı

web tasarımeditör

Müşteri Hizmetleri

biz kimiz



Fabrikartist, yenilikçi, genç ve alanlarında deneyim sahibi, 
art director ve görsel yönetmen tarafından kurulmuş bir 
grafik hizmetleridir. 

Çalışma felsefeleri günümüzdeki fabrikasyon üretim 
anlayışı yerine, altyapısı güçlü ve yaratıcı işler çıkartmayı 
hedefler. 

Müşteri odaklı çalışan, hızlı ve dinamik bir yapı 
oluşturmuştur. Üretim sürecinde müşteriyle olan iletişimin 
doğruluğuna dikkat eder. 

Amacı; bereber çalıştığı kişi ve kurumları, ihtiyaçlarına 
yönelik en doğru tasarımlarla buluşturup, hedeflerine 
daha kolay ulaşmalarını sağlamaktadır. 
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Satış Müdürü
Bülent Çağlar
Gsm: 0507 232 96 23
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Art Director
Ceren Olga Eke

Gsm: 0532 151 13 26
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Alp Tolunay

Candan Topuz

Cafe ve Restaurant

Poyraz Cad.1 Açıkgöz Sk. Atak Plaza No:2/4 Hasanpaşa - Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 216 345 20 31  Gsm: 0530 592 65 93
Email: alp@glaroscafeistanbul.com    www.glaroscafeistanbul.com

Cafe ve Restaurant

Poyraz Cad.1 Açıkgöz Sk. Atak Plaza No:2/4 Hasanpaşa - Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 216 345 20 31  Gsm: 0 531 851 86 18
Email: candan@garoscafeistanbul.com   www.glaroscafeistanbul.com
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kurumsal kimlik





kurumsal kimlik





Gazete Tasarımı



Teknik Yapı tarafından geliştirilerek Tuzla’nın 
en yüksek tepesinde yükselen Evora İstanbul, 
sade yaşam anlayışının en net anlatımı olan 

küçük dairelerin merkezi oluyor. Yaklaşık 4.704 ko-
nuttan oluşan Evora İstanbul’da bugüne kadar en 
çok satışı gerçekleştirilen 1+1 ve stüdyo tipi daire-
lerdeki giderek artan talep, yeni 1+1 tipi dairelerin 
arzına neden oldu. Teknik Yapı, projenin doğa ile iç 
içe olan cephede yükselen üç blokta yer alan 339 
adet 1+1 ve 57 adet 2+1 tipi daireyi 102 bin 500 
liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Satışa su-
nulan 1+1 ve 2+1 tipi dairelerde yüzde 1 ve yüzde 
25 peşinat tutarına ek olarak isteğe bağlı peşinat 
ve 120 aya kadar değişen vade seçeneği sunulu-
yor. Buna göre kendine uygun peşinat tutarını ter-
cih edecek olanlar Şubat 2013, Ağustos 2013 ve 
Şubat 2014’de üç ara ödeme yapabilecek. Açık 
yüzme havuzu, 2 adet spor alanı ve çocuk parkına 

sahip daire blokların-
da,  129’u açık 260’ı 
kapalı olmak üzere 
toplam 389 adet oto-
park alanı bulunuyor.  

Türk insanının 
salt yaşam alanı 

barındıran büyük-
lüklere alıştığını vur-
gulayan Teknik Yapı 
Holding Başkanı 
Nazmi Durbakayım, 
“Anadolu’da yaygın 
olan büyük ev kav-
ramı, artık gerçekten 

taşı toprağı altın haline gelen İstanbul’da değişti. 
Yılda bir iki kez kullanılan misafir odaları İstanbul’da 
tarihe karışıyor. Çok fonksiyonlu ve ekonomik ev-
lerde yaşamaya başlayan insanlar, yaşadıkları pro-
jelerdeki sosyal tesisleri misafir odası olarak kullan-
maya başlıyor. Dolayısıyla içinde yaşayacakları bir 
daire almak için büyük bir yük altına girme riskini 
en aza indirerek küçük daireler alma eğilimi göste-
riyor” açıklamasında bulundu.

TEKNİK YAPI Holding Başkanı Nazmi Dur-
bakayım, Evora İstanbul Marmara’nın bi-
rikimlerine güvenli liman arayanlar için 
güvenli bir liman olduğunu söyledi. Türk in-

sanının tasarrufa çok önem verdiğini belirten Nazmi 
Durbakayım, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde 
tasarrufl arın hep güvenli liman olan gayrimenkule 
yöneldiğini açıkladı. Bu eğilimin son yıllarda biraz 
daha geliştiğini kaydeden Durbakayım “Türkiye eko-
nomisi artık iç ve dış krizlere karşı daha dayanıklı 
ve hazırlıklı. Ekonomideki bu değişim, Türk insanın 
tasarrufl arını değerlendirme stratejisini de geliştirdi. 
Artık vatandaşlarımız sadece tasarrufl arını korunmak 
için güvenli bir liman aramıyor. Aynı zamanda değer-
lendirecek bir liman olmasına da önem veriyor. Evora 
İstanbul, önemli bir liman ve sahil kenti olan Tuzla 
gibi gelecek potansiyeli olan bir proje. Bir milyar lirayı 
aşan ekonomik büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un 
gelecekteki sayfi ye merkezi adaylarından Tuzla’nın 
göz bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora İstanbul’u, ta-
sarrufl ara hem tedbir hem de prim kazandırması an-
lamında güvenli bir liman olarak görüyorum” dedi. 

‘Mütekabiliyet Evora 
İstanbul’a prim yaptırır’ 
Tuzla’nın Anadolu yakasının prestijli sayfi ye ve turizm 
bölgelerinden biri olacağına işaret eden Nazmi Dur-
bakayım, bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı, Tuzla 

Limanı, E5, TEM, demiryolu gibi ulaşım olanaklarına 
sahip olduğunu hatırlattı. Avrupa Yakası’nı Anadolu 
Yakası’na bağlayacak Marmaray’ın Tuzla’nın merke-
zine kadar geleceğini söyleyen ulaşımın yanı sıra sa-
hip olduğu turizm ve ticaret potansiyeli bakımından 
da Tuzla, yatırım ve yaşam için gelecek vaat eden bir 
bölge” açıklamasını yaptı. 

Mütekabiliyet yasası çıktıktan sonra Türkiye’de bir-
çok şey değişeceğini kaydeden Nazmi Durbakayım 
başta turizm ve hizmet sektörü olmak üzere birçok 
sektörde canlılık yaşanacağını söyledi. Özellikle sa-
hil ve turizm potansiyeli olan bölgelerin yabancıların 
ilgisini çektiğini hatırlatan Durbakayım “Yabancılar 
da paralarının kıymetini çok iyi biliyor. Tuzla gibi ge-
lecek potansiyeli olan bölgeler, Ege ve Akdeniz gibi 
sahil şeritlerindeki bölgelerden daha cazip hale ge-
lecektir. Tuzla’daki dairelerin metrekare fi yatlarının 
önünde alacak daha çok yol var. Bu bakımdan butik 
ve konsept bir proje olan Evora İstanbul, geleceğe ya-
tırım açısından büyük bir avantaj sağlıyor.  

Tasarrufl arın 
değerlendirmek ve 
geleceğe iyi bir yatırım 
yapmak isteyenler 
için güvenli bir liman 
olarak gösterilen 
Evora İstanbul 
projesi, mütekabiliyet 
yasasından sonra 
yabancıların da ilgi 
odağı olacak

www.teknikyapi.com
444 10 08 Satış Çağrı

‘Evora İstanbul, Tuzla’nın güvenli limanı olacak

E5’ten Ankara istikametine giderken Tuzla İçmeler köprüsüne çıkılarak yolun ters tarafına geçiliyor. Yeni 
yapılan üst geçide kadar 150 metre geri gelindiğinde, köprüyü geçmeden sağa dönülüyor. Yaklaşık 200 
metre düz gidildikten sonra itfayenin bulunduğu caddeye giriliyor. 100 metrelik bir düz istikamet gidildiğin-
de Evora İstanbul, karışınıza çıkıyor. Ankara istikametinden TEM otobanını kullanacak olanlar ise Tuzla 
çıkışından sonra Tuzla E5 bağlantısına inerek, aynı güzargahı takip edebilir.
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Ticari  kazanç kapısı açılıyor

Et-inn Restoran’la 
mutfağa da girdi

Teknik Yapı, teraslı daireler 
için yüzde 12 indirim yaptı

Evora ilk satışa çıktığında metrekare-
si 1725 liraydı. Şimdi ise 2 bin 300 lira 
civarında. Yani yaklaşık yüzde 25 prim 

yapmış. Proje tamamlandığında ise bek-
lenti 3 bin 500, 4 bin lira seviyesinde ama 
bölgedeki gelişme potansiyeli düşünül-

düğünde bu fiyatların daha üzerine çıkıla-
bilir. Satışların 3 etaba yayıldığı projenin 
çok büyük olmasından dolayı fiyatlar da 
belli dönemlerde artıyor. Buradaki amaç 

ise her dönem alanların kazanması. 
Projede 1.450 civarında daire 

satılmış durumda.

EVORA İSTANBUL’A 
NASIL GİDİLİR? 

Teknik Yapı, son 
3 yılda yapımına 
başladığı 6 ayrı 
projede yer alan 
ticari birimleri 
teklif alma 
usulü ile satışa 
çıkarıyor. Toplam 
kullanım alanı 23 ile 3 bin 61 metrekare 
arasında değişen ticari birimlerdeki � yatlar 
180 bin TL’den başlıyor.

İnşaattaki 
kalitesini hizmet 
alanına da 
taşıyan Teknik 
Yapı, 42 milyon 
liralık yatırım 
yaparak restoran, 

fi tness-spa ve 
otoparktan oluşan kompleksinin ilk birimi 
olan Et-inn Restoran’ı hizmete açtı

Teknik Yapı, farklı 
projelerindeki 28 
teraslı daire için özel 
bir kampanya başlattı. 
Teraslı daireler yüzde 
12 indirimle 244 bin 
400 liradan başlayan 
fi yatlarla satışa 
sunuldu. 

Yüzde 25 
prim yaptı

8 Temmuz 2012

http://www.teknikyapi.com/
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Tasarımı, � yatı, ödeme 
koşullarıyla tam bir akılcı 

proje olan Evora’nın satışına 
başladı. Samandıra’da yer 

alan ve toplam 432 daireden 
oluşan Evora’da � yatlar 

77,700 TL’den, peşinat 
777 TL’den başlıyor

T eknik Yapı, Samandıra’da doğa 
ile özdeşleşen ve modern hayatın 
özelliklerini taşıyan yeni bir 
projeye başlıyor. Fenerbahçe 
Samandıra tesislerinin hemen 

yanında ve E-6 otoyolunun kenarında yük-
selecek olan 432 daireli Evora, ‘akıl dolu’ bir 
proje olacak. 

Proje’nin tanıtım toplantısında bilgi veren 
Teknik Yapı Holding Başkanı Nazmi 
Durbakayım, kapalı bir küpün, 
tüm cephelere açılmış halini 
gösterecek şekilde tasarımı 
yapılan Evora’nın, yumu-
şak kıvrımlarıyla huzur-
lu hayatı simgelediğini 
belirtti. “Evora’da yer 
alan sosyal ve spor 
tesisleri ile yaşam 
alanları da akılcı bir 
projenin parçaları ola-
rak yerleştirildi” şek-
linde konuşan Nazmi 
Durbakayım, fi yatların ve 
ödeme koşullarının da ay-
nı şekilde akılcı seviyelerde 
olduğunu ifade etti.  

Daireler optimum ve minimal büyüklükte
Yaklaşık 30 ayda tamamlanarak daire sa-
hiplerine teslim edilmesi planlanan Evora 
projesindeki daire dağılımında denge un-
surları gözetildi. Daire tiplerinin tümü, 

dört farklı cepheye bakacak şekilde dağılım 
gösteriyor. Teknik Yapı’nın diğer projeler-
inde olduğu gibi küçük ve minimal tarzın 
baskınlığı, Evora’da da kendini hissettiri-
yor. Projede yer alan 218 adet 1+1 tipi daire, 
projedeki toplam dairelerin yüzde 50,2’sini 
oluşturuyor.   

Yaşam tarzınıza göre sosyal tesisler
Evora projesinin yaşam tarzıyla örtüşen so-

syal tesisler kapalı ve açık alanlarda 
yer alıyor. Aydos ormanlarının 

bol oksijenli havası altında 
yapılabilecek spor aktivi-

teleri için 450 metrekare-
lik açık yüzme havuzu, 
basketbol sahası, tenis 
kortu, paten alanı, açık 
yürüme yolları bulu-
nuyor. Spor sonrası 
dinlenme ve temiz ha-
vanın tadını çıkarmak 

için ise yaklaşık 1.630 met-
rekarelik göletin kenarında 

yer alan kafeterya, Evora 
sakinlerine hizmet verecek. 

İki ayrı bölümde projelendirilen kapalı alan 
sosyal tesislerin ilk bölümünde fi tness, 
plates, aerobik, cafe, fi n hamamı, sauna, 
masaj odaları, soyunma odaları yer alırken 
diğer bölümde fi tness, bilardo ve masa te-

sisi bulunuyor. Her daire için özel depo 
bölümleri de sitenin altında yer alıyor. Pro-
jede tamamı 480 adet kapasiteli otopark yer 
alırken bunun 475 adedi kapalı alan olacak 
şekilde yer altına inşa edilecek. 

Tam güvenlik, yüksek kaliteli donatı
Teknik Güvenlik tarafından 7/24 olarak 
güvenlik hizmeti verilecek projede, otoma-
syon merkezine bağlı olarak çalışan, yangın 
algılama detektörü, daire hırsız alarmı 
olacak. Daire içinden, bina giriş kapısı 
ile renkli görüntülü intercom bağlantısı, 
otopark girişinde de ‘otomatik giriş kontrol 
sistemi’ bulunacak.

Her dairede Vitra veya muadili bir marka 

seramik, Artema veya muadili bir marka 
armatürler, Siemens veya muadili marka 
ocak, fırın, marka bulaşık makinesi, dav-
lumbaz ile Franke veya muadili marka evi-
ye kullanılacak.

Akıl küpü biçim değiştirip 
Evora’ya dönüştü
 

Türkiye’de ilk kez bir konut fuarında yeni 
projesinin lansmanını gerçekleştiren Tek-
nik Yapı, Evora’da yer alan dairelerin yüzde 
25’ni fuara özel fi yatla satışa sunuyor. Fua-
ra özel fi yat avantajını kaçırmak istemeyen-
ler için 777 TL’den başlayan peşinat ödeme-
leri kredi kartıyla da yapılabilecek. A Plus 
Fuarı’nda yapılacak özel satış için tahsis edi-
len 106 dairenin fi yatları 77.700 TL’den baş-
lıyor. Fuar ziyaretçileri 777 TL peşinat öde-
yerek, doğanın merkezinde bir dairenin sahi-
bi olabilecek. Fuarda satışa sunulacak 4 ayrı 
tipteki daireler için üç gün boyunca yüzde 5 
indirim avantajı sunulacak. Yüzde 1 peşinat, 
sıfır faiz ve 120 vadeli satış fırsatları, fuar süresinde de uygulanacak. Kira öder gibi 
taksit ödemek isteyenler ise 120 aya kadar değişen seçeneklerde, belirleyecekleri 
peşinata göre 505 TL’den başlayan taksit avantajlarını tercih edebilecek. 

Toplam 20 dönüm arsa üzerinde 60.457 metrekarelik inşaat alanı 
olacak şekilde projelendirme yapıldığını açıklayan Teknik Yapı Hold-

ing Başkanı Nazmi Durbakayım, binaların oturum alanının sadece 4.645 
metrekare olacağı bilgisini verdi. Projenin yükseleceği zeminin yüzde 
75’inden fazlası yeşil alana ayrılacağını aktaran Durbakayım “Tasarımda 
görüleceği gibi konut alanı olarak yükselen binaların da yüzde 50’sinin 
üzerinde yeşil alan  olacağı için toplam yeşil alanın genel proje içindeki 
payının yüzde 85 olduğunu söylemek daha doğru olur” dedi. 

Çatılar da yeşil alan 
NAZMİ DURBAKAYIM;

23 Ekim 2010 
Cumartesiİçindekiler

Deluxia’da 2. Etap 
Satışları Başladı

Şehrin renkli yaşamından 
vazgeçmeyenler için

2sf.

Toplam 702 daireden oluşan Deluxia projesinde yer 
alan ve farklı tip, büyüklük ve cepheye sahip 218 
dairenin lansman fi yatları ile satışı, Ekim ayı sonuna 
kadar devam ediyor.

Cemiyet dünyasının kalbinin attığı Bağdat 
Caddesi’nde Teknik Yapı’nın iki yeni binası 
yükselecek ve bölgenin kişiliğine yakışır yüksek 
kaliteyi sunacak.

Beto� ber, Kocaeli depremi’nin
2,5 kat büyüklüğündeki sarsıntıya dayandı

GRC Dış Cephe Panel Sisteminin Türkiye’deki en 
büyük fabrikasına sahip olan Betofi ber, Kandilli 
Rasathanesi’nde yapılan deprem testinden 
başarıyla geçti.

460 TL taksitle 
rezidans fırsatı Upcity’de

Teknik Yapı’ya aita arsa üzerinde yükselen Upcity 
Residence’da erişebilir fi yatla satışa sunulan 
Upcity Residence ‘da 461 TL taksitle daire sahibi 
olma fırsatı sürüyor. 

3sf.

4sf.

4sf.

Uptwinsʼin müşteri yelpazesi

Genişliyor3
Teknik Yapı, insan odaklı yapılara 

İmza Atıyor4



TEKNİK YAPI Holding Başkanı Naz-
mi Durbakayım, Evora İstanbul 
Marmara’nın birikimlerine güvenli li-
man arayanlar için güvenli bir liman 

olduğunu söyledi. Türk insanının tasarrufa çok 
önem verdiğini belirten Nazmi Durbakayım, 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde tasar-
rufl arın hep güvenli liman olan gay-
rimenkule yöneldiğini açıkladı. Bu 
eğilimin son yıllarda biraz daha 
geliştiğini kaydeden Durbaka-
yım “Türkiye ekonomisi artık iç 
ve dış krizlere karşı daha daya-
nıklı ve hazırlıklı. Ekonomideki 
bu değişim, Türk insanın tasar-
rufl arını değerlendirme stratejisi-
ni de geliştirdi. Artık vatandaşları-
mız sadece tasarrufl arını korunmak 
için güvenli bir liman aramıyor. Aynı 
zamanda değerlendirecek bir liman olmasına da 
önem veriyor. Evora İstanbul, önemli bir liman 
ve sahil kenti olan Tuzla gibi gelecek potansiyeli 
olan bir proje. Bir milyar lirayı aşan ekonomik 
büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un gelecek-
teki sayfi ye merkezi adaylarından Tuzla’nın göz 
bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora İstanbul’u, 
tasarrufl ara hem tedbir hem de prim kazandır-
ması anlamında güvenli bir liman olarak görü-
yorum” dedi. 

‘Mütekabiliyet Evora 
İstanbul’a prim yaptırır’ 
Tuzla’nın Anadolu yakasının prestijli sayfi ye ve 
turizm bölgelerinden biri olacağına işaret eden 
Nazmi Durbakayım, bölgenin Sabiha Gökçen 
Havalimanı, Tuzla Limanı, E5, TEM, demiryolu 
gibi ulaşım olanaklarına sahip olduğunu hatır-

lattı. Avrupa Yakası’nı Anadolu Yakası’na 
bağlayacak Marmaray’ın Tuzla’nın mer-

kezine kadar geleceğini söyleyen ula-
şımın yanı sıra sahip olduğu turizm 
ve ticaret potansiyeli bakımından da 
Tuzla, yatırım ve yaşam için gelecek 
vaat eden bir bölge” açıklamasını 

yaptı. Mütekabiliyet yasası çıktıktan 
sonra Türkiye’de birçok şey değişece-

ğini kaydeden Nazmi Durbakayım başta 
turizm ve hizmet sektörü olmak üzere bir-

çok sektörde canlılık yaşanacağını söyledi. Özel-
likle sahil ve turizm potansiyeli olan bölgelerin 
yabancıların ilgisini çektiğini hatırlatan Durba-
kayım “Yabancılar da paralarının kıymetini çok 
iyi biliyor. Tuzla gibi gelecek potansiyeli olan 
bölgeler, Ege ve Akdeniz gibi sahil şeritlerinde-
ki bölgelerden daha cazip hale gelecektir. Tuz-
la’daki dairelerin metrekare fi yatlarının önünde 
alacak daha çok yol var. Bu bakımdan butik ve 
konsept bir proje olan Evora İstanbul, geleceğe 
yatırım açısından büyük bir avantaj sağlıyor.  

Teknik Yapı Holding Başkanı Nazmi Durbakayım, Evora 
İstanbul’un birikimlerine güvenli liman arayanlar için de 
güvenli bir liman olduğunu söyledi. Türk insanının tasar-
rufa çok önem verdiğini belirten Nazmi Durbakayım, 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde tasarrufl arın hep 
güvenli liman olan gayrimenkule yöneldiğini açıkladı. 
Bu eğilimin son yıllarda biraz daha geliştiğini kaydeden 
Durbakayım şunları aktardı:
“Türkiye ekonomisi artık iç ve dış krizlere karşı daha 

dayanıklı ve hazırlıklı. Ekonomideki bu değişim, Türk 
insanın tasarrufl arını değerlendirme stratejisini de 
geliştirdi. Artık vatandaşlarımız sadece tasarrufl arını ko-
runmak için güvenli bir liman aramıyor. Aynı zamanda 
değerlendirecek bir liman olmasına da önem veriyor. 
Evora İstanbul, önemli bir liman ve sahil kenti olan Tuzla 
gibi gelecek potansiyeli olan bir proje. Bir milyar lirayı 
aşan ekonomik büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un 
gelecekteki sayfi ye merkezi adaylarından Tuzla’nın 

göz bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora 
İstanbul’u, tasarrufl ara hem tedbir hem 
de prim kazandırması anlamında güvenli 
bir liman olarak görüyorum” dedi. 

Yatırımcılar için güvenli liman’
NAZMİ DURBAKAYIM;

İçindekiler
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Ticari  kazanç 
kapısı açılıyor

Teknik Yapı, son 3 yılda yapımına başladığı 6 ayrı 
projede yer alan ticari birimleri teklif alma usulü ile 
satışa çıkarıyor. Ticari birimlerdeki fi yatlar 180 bin 
TL’den başlıyor.

Et-inn Restoran’la 
mutfağa da girdi

Teknik Yapı, teraslı 
daireler için yüzde 
12 indirim yaptı

İnşaattaki kalitesini hizmet alanına da taşıyan Teknik 
Yapı, 42 milyon liralık yatırım yaparak restoran, fi tness-
spa ve otoparktan oluşan kompleksinin ilk birimi olan 
Et-inn Restoran’ı hizmete açtı.
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Teknik Yapı, farklı projelerindeki 28 teraslı daire için 
özel bir kampanya başlattı. Teraslı daireler yüzde 12 
indirimle 244 bin 400 liradan başlayan fi yatlarla satışa 
sunuldu. 

EVORA İSTANBUL’A NASIL GİDİLİR? 
E5’ten Ankara istikametine giderken Tuzla İçmeler köprüsüne 
çıkılarak yolun ters tarafına geçiliyor. Yeni yapılan üst geçide 
kadar 150 metre geri gelindiğinde, köprüyü geçmeden sağa 
dönülüyor. Yaklaşık 200 metre düz gidildikten sonra itfayenin 
bulunduğu caddeye 
giriliyor. 100 metre-
lik bir düz istikamet 
gidildiğinde Evora 
İstanbul, karışınıza 
çıkıyor. Ankara 
istikametinden TEM 
otobanını kullana-
cak olanlar ise Tuzla 
çıkışından sonra 
Tuzla E5 bağlan-
tısına inerek, aynı 
güzargahı takip 
edebilir.

Tuzla’nın güvenli limanı olacak
Evora İstanbul, 

Evora ilk satışa çıktığında 
metrekaresi 1.725 liraydı. Şimdi 
ise 2 bin 300 lira civarında. Proje 
tamamlandığında ise beklenti 3 

bin 500, 4 bin lira seviyesinde ama 
bölgedeki gelişme potansiyeli 

düşünüldüğünde bu fiyatların daha 
üzerine çıkılabilir. Amaç; her dönem 

alanların 
kazanması. 

Yüzde 25 
prim yaptı

Teknik Yapı tarafından geliştirilerek Tuzla’nın 
en yüksek tepesinde yükselen Evora İstanbul, 
sade yaşam anlayışının en net anlatımı olan kü-

çük dairelerin merkezi oluyor. Yaklaşık 4.704 konuttan 
oluşan Evora İstanbul’da bugüne kadar en çok satışı 
gerçekleştirilen 1+1 ve stüdyo tipi dairelerdeki giderek 
artan talep, yeni 1+1 tipi dairelerin arzına neden oldu. 
Teknik Yapı, projenin doğa ile iç içe olan cephede 
yükselen üç blokta yer alan 339 adet 1+1 ve 57 adet 
2+1 tipi daireyi 102 bin 500 liradan başlayan fi yatlarla 
satışa sundu. Satışa sunulan 1+1 ve 2+1 tipi daire-
lerde yüzde 1 ve yüzde 25 peşinat tutarına ek olarak 
isteğe bağlı peşinat ve 120 aya kadar değişen vade 
seçeneği sunuluyor. Buna göre kendine uygun peşi-
nat tutarını tercih edecek olanlar Şubat 2013, Ağustos 
2013 ve Şubat 2014’de üç ara ödeme yapabilecek. 
Açık yüzme havuzu, 2 adet spor alanı ve çocuk par-
kına sahip daire bloklarında,  129’u açık 260’ı kapalı 
olmak üzere toplam 389 adet otopark alanı bulunuyor.  

Türk insanının salt yaşam alanı barındıran bü-
yüklüklere alıştığını vurgulayan Teknik Yapı Hol-

ding Başkanı Nazmi Durbakayım, “Anadolu’da yaygın 
olan büyük ev kavramı, artık gerçekten taşı toprağı 
altın haline gelen İstanbul’da değişti. Yılda bir iki kez 
kullanılan misafi r odaları İstanbul’da tarihe karışıyor. 
Çok fonksiyonlu ve ekonomik evlerde yaşamaya baş-
layan insanlar, yaşadıkları projelerdeki sosyal tesisleri 
misafi r odası olarak kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla 
içinde yaşayacakları bir daire almak için büyük bir 
yük altına girme riskini en aza indirerek küçük daire-
ler alma eğili-
mi gösteriyor” 
açıklamasında 
bulundu.

Her derde deva 1+1
Teknik Yapı, Tuzla’da kurduğu mini şehir 
Evora İstanbul’da en çok satılan 1+1 tipi konut 
talebini karşılayabilmek için 396 adet yeni 
daireyi 102 bin 500 liradan başlayan fi yatlarla 
satışa sundu
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Sur Yapı ve Hayat 
Holding işbirliği ile 
hayata geçirilen Axis 
İstanbul’un ‘A Plus 
Kampanya’ fırsatı 
ile ofis sahibi olmak 
isteyenlere yüzde 10 
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Sur Yapı ve Hayat 
Holding işbirliği ile 
hayata geçirilen 
Axis İstanbul’un ‘A 
Plus Kampanya’ 
fırsatı ile ofis sahibi 
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yüzde 10 indirim 
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25 peşin ve 60 
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Sur Yapı ve Hayat 
Holding işbirliği ile 
hayata geçirilen 
Axis İstanbul’un ‘A 
Plus Kampanya’ 
fırsatı ile ofis 
sahibi olmak 
isteyenlere yüzde 
10 indirim sağlanıyor. 
Yüzde 25 peşin ve 60 ay vade farksız ödeme de 
kampanyanın cazip koşulları arasında… 

Sur Yapı’dan Bursa’ya

Sosyal tesisleri, dağ manzarası ve alışveriş merkezi ile Sur Yapı 
MARKA Rezidans ve Alışveriş Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki yeni sim-
gesi haline gelecek. Sur Yapı MARKA Rezidans ve AVM, 316 lüks 
rezidans dairesi, home office ve alışveriş merkezinde bulunan 220 
mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma projesi olacak. 1992 yılından 
bu yana yönetim ve iş merkezleri, endüstriyel tesisler, villa, konut, re-
zidans, alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam alanları üreten 
Sur Yapı, Bursa’nın en prestijli rezidans ve alışveriş merkezi proje-
sine imza atıyor. Sur Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile hayata geçiril-
ecek olan Sur Yapı MARKA Rezidans ve Alışveriş Merkezi, ulaşım 

akslarınaerişim kolaylığı, yeni açılacak şehir parkına komşu 
olması ve merkezi konumu ile Nilüfer Bölgesinde Bursa’nın 
en değerli lokasyonunda bulunuyor. Sosyal tesisleri, dağ 
manzarası ve alışveriş merkezi ile Sur Yapı MARKA Rezi-
dans ve Alışveriş Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki yeni simgesi 
haline gelecek. Sur Yapı MARKA Rezidans ve AVM, 316 lüks 
rezidans dairesi, home office ve alışveriş merkezinde bulunan 
220 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma projesi olacak.

1992 yılından bu yana yönetim ve iş merkezleri, endüstriyel tesisler, 
villa, konut, rezidans, alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam 
alanları üreten Sur Yapı, Bursa’nın en prestijli rezi-
dans ve alışveriş merkezi projesine imza atıyor. Sur 
Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile hayata geçirilecek olan 

İstanbul’un Yeni Bir Vitrin’i Var!
Altan Elmas:

SurmansetSayı:1
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Sur Yapı ve Hayat Holding işbirliği ile hayata geçirilen Axis İstan-
bul’un ‘A Plus Kampanya’ fırsatı ile ofis sahibi olmak isteyenlere 
yüzde 10 indirim sağlanıyor. Yüzde 25 peşin ve 60 ay vade farksız 
ödeme de kampanyanın cazip koşulları arasında…

Sabit kur avantajı da sunan Axis İstanbul’da, teslim sırasında ise yüzde 25 
ödeme yapılıyor. Axis İstanbul, yoğun iş temposu içerisinde ofisini de de-
ğiştirmeyi öncelikleri arasına alanlara, modern ofis alternatifleri sunuyor.

1992 yılından bu yana yönetim ve iş merkezleri, endüstriyel tesisler, vil-
la, konut, rezidans, alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam alanları 
üreten Sur Yapı, Eyüp’te yapımı başlayan Axis İstanbul projesi için cazip 
ödeme avantajları sunuyor. ‘A Plus Kampanya’ süresince yüzde 10 indirim 
seçeneği ile yüzde 25 peşinat ödenen ofisler için teslim sırasında yüzde 
25 daha ödeme gerçekleştiriliyor. Sabit kur avantajı ve 60 ay vade farksız 
ödeme seçeneği de ofis sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Axis İstanbul’da 
ofisler, KDV hariç 327 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.  

Şehrin merkezinde modern ofisler!
A Plus ofislerin bulunduğu Axis İstanbul’un ön girişinde Bayrampaşa 
Metro İstasyonu, arka girişinde ise Demirkapı Metro İstasyonu yer alıyor. 
Metrobüse 600 metre mesafede bulunan Axis İstanbul’un yakınındaki 
metro ile Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-Levent, Aksaray-Ye-
nikapı-Sultanahmet-Sirkeci, Üsküdar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin merkezi 
noktalarına kolayca ulaşılabiliyor.

Tarihi yarımada manzarası ve avantajlı ödeme koşullarıyla Axis İstanbul, 
74 ile 210 metrekare arasında değişen ofisleri, kurumsal firmalar için 7 bin 
500 metrekareye kadar birleştirilebilen ofisleri ile ticari hayatın merkezi 
olacak. Axis İstanbul’da resepsiyon ve concierge hizmetlerinin yanı sıra; 
geniş toplantı odaları, yeni nesil sessiz çalışma odaları, IT hizmetleri, tek-

noloji, arşiv, hobi ve oyun odaları, vale hizmeti, Print Center, 
kargo-posta dağıtım odası ve fitness center gibi modern 
çalışma hayatının tüm gereksinimleri bir arada bulunuyor. 
Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenler için spor 
merkezi, sinema salonları ve kat bahçelerinin yer aldığı Axis 
İstanbul, ayrıcalıklı bir ofis yaşamı sunuyor.

Surhaber
Cumartesi 12.02.2015
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Sur Yapı ve Hayat Holding işbirliği ile hayata geçirilen 
Axis İstanbul’un ‘A Plus Kampanya’ fırsatı ile ofis sahibi 
olmak isteyenlere yüzde 10 indirim sağlanıyor. Yüzde 
25 peşin ve 60 ay vade farksız ödeme de kampanyanın 
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Sur Yapı ve Hayat Holding işbirliği ile hayata geçirilen 
Axis İstanbul’un ‘A Plus Kampanya’ fırsatı ile ofis sahibi 
olmak isteyenlere yüzde 10 indirim sağlanıyor. 

A is İstanbul’dan ‘A Plus’ Kampanya!
Sur Yapı ve Hayat Hol-
ding işbirliği ile hayata 
geçirilen Axis İstan-
bul’un ‘A Plus Kampan-
ya’ fırsatı ile ofis sahibi 
olmak isteyenlere yüzde 
10 indirim sağlanıyor. 
Yüzde 25 peşin ve 60 ay 
vade farksız ödeme de 
kampanyanın cazip ko-
şulları arasında… 

suryapi m
444 10 08 Satış Çağrı

http://www.suryapi.com/
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Sektörün en keyifli gazetesi.

ur Yap ’dan Bursa’ya 
 milyar ’li  Yat r m 

İstanbul’un Yeni Bir Vitrin’i Var!
SUR YAPI, sosyal tesisleri, dağ manzarası ve 
alışveriş merkezi ile Sur Yapı MARKA Rezi-
dans ve Alışveriş Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki 
yeni simgesi haline gelecek. Sur Yapı MARKA 
Rezidans ve AVM, 316 lüks rezidans dairesi, 
home office ve alışveriş merkezinde bulunan 
220 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma 
projesi olacak. 1992 yılından bu yana yönetim 
ve iş merkezleri, endüstriyel tesisler, villa, konut, 
rezidans, alışveriş merkezi gibi farklı formlarda 
yaşam alanları üreten Sur Yapı, Bursa’nın en 
prestijli rezidans ve alışveriş merkezi projesine 
imza atıyor. Sur Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile 
hayata geçirilecek olan Sur Yapı MARKA Rezi-
dans ve Alışveriş Merkezi, ulaşım akslarınaerişim 
kolaylığı, yeni açılacak şehir parkına komşu 
olması ve merkezi konumu ile Nilüfer Bölge-
sinde Bursa’nın en değerli lokasyonunda 
bulunuyor. Sosyal tesisleri, dağ manzarası ve 
alışveriş merkezi ile Sur Yapı MARKA Rezi-
dans ve Alışveriş Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki 
yeni simgesi haline gelecek. Sur Yapı MARKA 
Rezidans ve AVM, 316 lüks rezidans dairesi, 
home office ve alışveriş merkezinde bulunan 

220 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma 
projesi olacak.

1992 yılından bu yana yönetim ve iş merke-
zleri, endüstriyel tesisler, villa, konut, rezidans, 
alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam 
alanları üreten Sur Yapı, Bursa’nın en presti-
jli rezidans ve alışveriş merkezi projesine imza 
atıyor. Sur Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile hay-
ata geçirilecek olan Sur Yapı MARKA Rezidans 
ve Alışveriş Merkezi, ulaşım akslarınaerişim 
kolaylığı, yeni açılacak şehir parkına komşu 
olması ve merkezi konumu ile Nilüfer Bölge-
sinde Bursa’nın en değerli lokasyonunda bulu-
nuyor.

1992 yılından bu yana yönetim ve iş merke-
zleri, endüstriyel tesisler, villa, konut, rezidans, 
alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam 
alanları üreten Sur Yapı, Bursa’nın en presti-
jli rezidans ve alışveriş merkezi projesine imza 
atıyor. Sur Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile hay-
ata geçirilecek olan Sur Yapı MARKA Rezidans 
ve Alışveriş Merkezi, ulaşım akslarınaerişim 
kolaylığı, yeni açılacak şehir parkına komşu 
olması ve merkezi konumu ile Nilüfer Bölge-
sinde Bursa’nın en değerli lokasyonunda bulu-
nuyor.

ekstil işbirliği ile hayata geçirilecek olan Sur 
Yapı MARKA Rezidans ve Alışveriş Merkezi, 
ulaşım akslarınaerişim kolaylığı, yeni açılacak 
şehir parkına komşu olması ve merkezi konumu 
ile Nilüfer Bölgesinde Bursa’nın en değerli lo-
kasyonunda bulunuyor.

METRO GARDEN

SUR YAPI 
Şehrin merkezinde                   
modern ofisler!

A Plus ofislerin bulunduğu Axis İstanbul’un 
ön girişinde Bayrampaşa Metro İstasyonu, 
arka girişinde ise Demirkapı Metro İstasyonu 
yer alıyor. Metrobüse 600 metre mesafede 
bulunan Axis İstanbul’un yakınındaki metro 
ile Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-
dar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin merkezi nok-

talarına kolayca ulaşılabiliyor.
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arka girişinde ise Demirkapı Metro İstasyonu 
yer alıyor. Metrobüse 600 metre mesafede 
bulunan Axis İstanbul’un yakınındaki metro 
ile Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-
dar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin merkezi nok-

talarına kolayca ulaşılabiliyor.

A is İstanbul’dan ‘
A Plus’ Kampanya!

Sur Yapı ve Hayat Holding 
işbirliği ile hayata geçirilen Axis 
İstanbul’un ‘A Plus Kampa-
nya’ fırsatı ile ofis sahibi olmak 
isteyenlere yüzde 10 indirim 
sağlanıyor. Yüzde 25 peşin ve 
60 ay vade farksız ödeme de 
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SURmanşet
Sur Yapı’nın Aylık Haber Bültenidir. Cumartesi 12.02.2015

Sur Yapı’dan Bursa’ya
1.3 milyar TL’lik Yatırım

2sf.
Metrogarden’a 
mimarlardan ödül

Sur Yapı ve Hayat Holding işbirliği ile hayata geçirilen 
Axis İstanbul’un ‘A Plus Kampanya’ fırsatı ile ofis sahibi 
cazip koşulları arasında… 
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Sur Yapı ve Hayat Holding işbirliği ile hayata geçirilen 
Axis İstanbul’un ‘A Plus Kampanya’ fırsatı ile ofis sahibi 
cazip koşulları arasında… 

Konut kredisine destek 
sektörü heyecanlandırdı 3sf.

EXEN İstanbul’da:
yaşam başladı 4sf.

Sur Yapı ve ayat olding işbirliği ile hayata geçirilen 
A is stanbul’un A lus Kampanya’ fırsatı ile ofis sahibi 
olmak isteyenlere yüzde 10 indirim sağlanıyor. 

Metrogarden’da
son 50 daire 5sf.

Sur Yapı ve ayat olding işbirliği ile hayata geçirilen 
A is stanbul’un A lus Kampanya’ fırsatı ile ofis sahibi 
olmak isteyenlere yüzde 10 indirim sağlanıyor. 
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DergisiŞehir

Biyografi Şehrin Müziği

İDEAL KENT
şehir felsefesi

Siluet ve izlenimler

Düşünce
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dergi tasarımı
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İnsert tasarımı
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PEŞİN 
FİYATINA

*9 PEŞİN 
FİYATINA

*9 PEŞİN 
FİYATINA

* 30 Kasım 2014 tarihine kadar Axess, Axess Business, Wings, Wings Business, Fish, Carrefour Axess, Free, Bank’o Card Axess asıl/ek kartları ve tüm Yapı Kredi kredi kartları, Albaraka, Teb, 
Vakıfbank Worldcard'lar ile 9 taksit seçeneği geçerli olacaktır. 30 Kasım 2014 tarihine kadar, Maximum Kart (Maximiles dahil Maximum özellikli tüm kartlar), Ziraat Bankası Maximum özellikli 
kartları Bonus Card'lar, Money Card, Shop&Miles, Amex, Flexi card, Parafcard, HSBC Advantage  Kredi Kartları (ticari kartlar hariç), CardFinans ile 5 taksit seçeneği geçerlidir. BDDK tarafından 
yayımlanan 31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 No’lu tebliğine istinaden cep telefonu satışlarında kredi kartına taksit yapılamayacak olup, 13 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren BDDK Yönetmeliği’ne göre, Kurumsal (Ticari) Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon alımlarında dokuz aya kadar taksit yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. 
Operatörlerin TL Kartı ve hediye kartı satışlarında kredi kartı kampanyaları geçerli değildir. Nakit fiyat üzerinden taksit uygulanmamaktadır. ** Ayrıntılı bilgi 24. sayfadadır. 1 Ayrıntılı bilgi 11. 
sayfadadır. 2 444 55 99 numaralı hattımıza gelen aramalar operatörlerin (Turkcell, Avea, Vodafone, Türk Telekom vs.) şehir içi arama tarifeleri üzerinden ücretlendirilmektedir. 

**

Otomatik Derinlik Geliştirici 
// Çoklu Ekran // Instant On 
// Çift Tuner // Dört Çekirdekli 
İşlemci // Ultra Clear Panel 
// Dahili HD Alıcısı 
// Sipariş Kodu: 1.1001.5215 

Otomatik Derinlik Geliştirici // Çoklu Ekran 
// Instant On // Çift Tuner // Dört Çekirdekli 
İşlemci // Ultra Clear Panel // Dahili HD Alıcısı
// Sipariş Kodu: 1.1001.5215 

FHD DVB-S LED LCD TV

10-12
Teknosa Mağazaları 
ve Teknosa.com'da

EKİM

Turuncu
İndirimyeni

İPhone 6

234923492349
2499 2200

1800

http://teknosa.com/
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�aravaggio ile 
cildin yeniden dogusu
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‘‘Çamurla gelen güzellik’’
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Anaokuluna  

lazım!
baslamam 

Anaokuluna başlama rehberidir
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İlan tasarımı

Güç Kalitesi ve Enerji  İzleme Sistemlerinde
Kaliteli Ürünlerle Profesyonel Çözümler

 

Enerji Sistemleri Analizi, Selektivite, Kısadevre, Yük Akışı Hesaplamaları
Harmonik Ölçümleri ve Raporlama Hizmetleri
A.G Kontaktürlü / Tristörlü Kompanzasyon ve Reaktörler
O.G Kompanzasyon Sistemleri, Statik VAr Kompanzasyon Sistemleri,
O.G Kondansatör ve Reaktörler
A.G / O.G Harmonik Filtre Sistemleri, Filtre Reaktörleri
Aktif Harmonik Filtreler, Pasif Harmonik Filtreler

Reaktif Güç Kontrol Röleleri, Otomatik Kompanzasyon 
Kumanda Sistemleri
EMC / EMI Filtre, Sinüs Filtre,  Pasif Filtre Komponentleri ve Sistemleri
Enerji Analizörleri, Enerji Kalite Kaydedicileri, Analiz ve 
Raporlama Yazılımları
Güç Kalitesi İzleme ve Enerji Yönetim Sistemleri
Enerji Otomasyon Sistemleri

EPKOM ELEKTRONİK     
İsmail Ergin İş Merkezi Yalı Yolu No: 52 A Blok Kat 6 No:24-25 Üstbostancı Kadıköy-İstanbul Türkiye

Tel.: +90 216 463 39 01 Fax: +90 216 463 39 05 info@epkom.com  www.epkom.com

EPKOMgenelilan-nisan.indd   1 20.04.2015   13:46

mailto:info@epkom.com
http://www.epkom.com/
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   Afiş-PosterTasarımı





Afiş tasarımı





İnsan tanımak bir sanattır.
“Aile içinde etkili iletişim” seminerimize katılın, doğru iletişim 

kurma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olun. Eşler arasında, çocuklarla, 
arkadaşlarımızla ve sosyal çevremizle başarılı iletişim için sizleri bekliyoruz....

Eğitimcilerimiz Selen Namur ve İpek Özdem’in vereceği 
seminerimiz  saat 16:00’da başlayacak 16:45’te bitecektir.

Ailede sorun iletişimsizlik 
ise çözüm doğru iletişim!

Yer   : Adres: Cafer Ağa Mah.Albay Faik Sözdener Cad. 
  İskele Han Kadıköy-İst Tel: 0216 700 22 17

Tarih: 05.09.2012

Herhangi bir ücret yoktur.”

Afiş tasarımı
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    Digital Tasarımlar





Web tasarımı





Banner tasarımı
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E-dergi tasarımı

BALKON
   BAHÇE

Yarışmamızın
Başvuruları

Devam 
Ediyor.

AKUT’lu Olmak
Sırma Üç ile
Spor Dünyası

e-dergi elinizin altındaAcıbadem Koşuyolu Altunizade Çamlıca Bağdat Caddesi Kadıköy 

Korkulu Rüya 
20’likler

Validebağ’a
Bakış

Yeni Nesil 
Kasap

Nişan Taşı
Acıbadem’in

www.acibademdergisi.com
Iki Ayda Bir Yayınlanır ÜCRETSIZDIRYıl: 10  Sayı: 55 Haziran - Temmuz 2016

Koşuyolu
Kanada Yolcusu

Huzurun Adı
Urla
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Outdoor Tasarımlar



Rollup uygulama



Cam giydirme ve stand uygulamaları





Takvim uygulama

2015-takvim-baskı.indd   1 24.12.2014   14:49





Araç giydirme uygulama



Dönkart uygulamaları



Davetiye uygulama





Promosyon



Menü



Teknik Yapı İnşaat A.Ş

İnder İnşaatçılar Derneği

Power Elektrik L.T.D

Solar  Elektrik L.T.D 

Esenler Belediyesi

Epkom Elektrik

Matranç Dondurma

Sur Yapı

Medya Yayınevi

Doğan Egmont

Doğan Kitap

Kilowatt Reklam Ajansı

Name Sigortacılık

Bfit Spor

Güneş Sigorta

Hisar

Allianz

Teknosa

Carrefour

Acıbadem Dergisi

   Referanslar



art  director
Ceren Olga Eke

Adres: 
Aziz Mahmut Hüdai Mah. 

Davutoğlu Sokak 
Göktürk Apt. No:14/2 

Üsküdar / İstanbul

Cep Telefonu:
05321511326

e-posta:
grafik.indergi@gmail.com

ceren@fabrikartist.com

Kişisel Bilgiler:

Kariyer Hedefi:

Grafik ve tasarım alanındaki 
birikim ve iş geliştirme 

becerilerimi ekip olarak uyum 
içerisinde emek verebileceğim

ve mesleğimde yenilikleri 
takip ederek ve teknolojiden 

destek alarak, yeni tasarımlar 
yaratarak, çalıştığım işyerinde 
istediğim kariyere ulaşmak ve 

yaratıcı işlere imza atmak.

Portfolyo:
http://www.fabrikartist.com

Eğitim Durumu:

Uzmanlık Alanı  :  
   Grafik Tasarım, İllustrasyon Çizimi,   
     Süreli Yayınlar Mizanpaj

Katılınan Eğitim / Seminer / Sertifika Programları

İş Deneyimi

Referanslar

Bilgisayar Bilgisi  : 
     Adobe Creative Suite Programları
     Adobe Photoshop CS7  
     Adobe İndesign CS7
     Adobe İllustrator CS7
     Adobe Bridge CS7
     Adobe Acrobat CS7
     Microsoft Power Point
     Microsoft Excel
     Microsoft Word

Uyruğu    : T.C
Doğum Yeri  : Konya
Doğum Tarihi  : 01/09/1975
Medeni Durum  : Evli
Ehliyet   : B /2000
Kan Grubu  : A+

Lisans    : Marmara Güzel Sanatlar Üni. 
     Grafik Tasarım Bölümü / 1996-2001

Lise    : Seydişehir Lisesi / 1991-1993

Yabancı Dil  : İngilizce /Orta

- Zamanı Doğru Kullanma Semineri (Hürriyet İ.K)
- Yaratıcılık ve Süreli Yayınlar Workshop ( Hürriyet İ.K)
- Grup Sinerji  (Hürriyet İ.K)

- Altavia Reklam Ajansı       Art Director        01.01.2013  01.01.2015   
- Teknik Yapı A.Ş.         Art Director        04.06.2012  31.12.2012   
- Paralel Reklam Ajansı       Görsel Yönetmen 02.05.2011  31.05.2012   
- Kolay İletişim         Görsel Yönetmen 04.10.2010  29.04.2011  
- Doğan Egmond             Görsel Yönetmen 01.01.2004  03.09.2010   
- SH Reklam Ajansı                       Görsel Yönetmen 02.09.2002  31.12.2003   
- Barcode Reklam Ajansı       Görsel Yönetmen 02.07.2001  02.08.2002   
- Milliyet Gaz. Ek Yayınlar            Grafiker                 01.03.1998  01.06.2001   

Freelance olarak;
Teknik Yapı bünyesinde yayınlanan İNdergi Dergisinin 5 yıldır tasarımını yürütmektedir. 
Gazete ve ilan tasarımlarında fuar organizasyonlarında tasarım desteği vermektedir.

Acıbadem Dergisinin görsel yönetmenliği yapmaktadır.

Bayer, Power Elektrik, Matranç Restaurant, Pesto Restaurant vb. müşterilerinin tasarım ve 
görsel ihtiyaçlarına destek vermektedir.

- Algan Ergene  Doğan Egmond    0(212) 373 77 00  
- Uğur EKE  Tübitak Bilgem Kamu S.M.  0(262) 675 26 76  ugur.eke@tubitak.gov.tr
- Nalan Fidan  Acıbadem Dergisi   0(216) 326 59 34  acibademdergisi.com
- Tufan Karaağaç  Teknik Yapı A.Ş.    0(216) 688 78 78    tufan.karaagac@teknikyapi.com

mailto:grafik.indergi@gmail.com
mailto:ceren@fabrikartist.com
http://www.fabrikartist.com/
mailto:ugur.eke@tubitak.gov.tr
http://acibademdergisi.com/
mailto:tufan.karaagac@teknikyapi.com


Aziz Mahmut Hüdai Mah. Davutoğlu Sok.
Göktürk Apt.14/2 Üsküdar - İstanbul

Ceren Olga Eke 
 c  : 0532 151 13 26
Uğur Eke
 c : 0532 443 28 56

www.fabrikartist.com

ceren@fabrikartist.com
ugur@fabrikartist.com
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