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15 yıllık mesleki deneyime sahip Endüstriyel Ürün Tasarımcısı. Profesyonel
deneyimlerini çok çeşitli mekan tasarımları kapsıyor.  Afrika, Hindistan ve
Türkiye'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları için sahadaki kalkınma projelerinde
(su, tarım, enerji, eğitim) koordinatörlük yaptı.  Ekolojik tasarımlar ve
permakültür tasarımı üzerine eğitimler aldı. 2021 yılının sonlarında doğduğu
köye geri göçtü. Freelance projelerine yeni nesil bir köylü olarak Artvin'de
devam ediyor. Bölgedeki çeşitli dernek ve kooperatiflere tasarım
danışmanlığı(kurumsal kimlik, logo, afiş, broşür, sosyal medya içerikleri ve
yönetimi) hizmeti veriyor. Çevre sorunlarına duyarlı minimalist bir sanatçı olarak
evrensel sanat ve edebiyatla da yakından ilgileniyor.

H A K K I N D A

D E N E Y İ M L E R

SAHA KOORDİNATORÜ (Tanzanya, Gambiya, Senegal)

2018 - 2021

IDEA UNIVERSAL

IDEA Universal'in sürdürülebilir kalkınma projelerini (Akıllı Köyler) yerel

yetkililer, müteahhitler ve yerel topluluklarla koordineli olarak organize

etmek. 

Sahada çalışacak ekibin kurulması, yönetilmesi, tedarik planlaması, mal ve

hizmetlerin satın alınması, planlanması, depolanması, bakımı ve ilgili

bölgeye ulaştırılmasını sağlamak. 

Faaliyetleri gerçekleştirmek için proje ekibiyle günlük ilişkileri yürütmek,

zaman planlamalarını ve  proje kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde

kullanmak.

Su, enerji ve tarım projelerinde ihtiyaç duyulan yapıların (çeşme, güneş

enerji sistemleri vb. gibi... ) uygun şekilde kurulmasını / rehabilitasyonunu

/ işletilmesini sağlamak ve denetlemek.

 Aylık finansal raporları hazırlamak ve yöneticiye günlük ilerlemeleri rapor

etmek.

E Ğ İ T İ M

Endüstri Ürün Tasarımı

1999 - 2007

MİMAR SİNAN GÜZEL
SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Tekstil Tasarımı

1994-1998

ŞÜKRAN ÜLGEZEN UYGULAMALI 
SANATLAR ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ
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 Hindistan'daki Asya Öğretmen Koleji

tarafından verilen TEFL ve TESOL

sertifikası ile İngilizce öğretmenliği 

Embassy Ces Dil Okulu(Avustralya)

tarafından alınan İngilizce dil sertifikası.

Ekolojik Tasarım Sertifikası

Permakültür Tasarımı Sertifikası

Şefkat Eğitimi Sertifikası (SEMA

DEMİRKAN Certified CCT Instructor)

S E R T İ F İ K A L A R D E N E Y İ M L E R

MEKAN VE SERGİ TASARIMCISI (İstanbul) 

2014 - 2018

SMART TASARIM

Yaratıcı, akılcı ve işlevsel konseptler tasarlamak, 

Tasarım konseptlerini belirlemek ve sonuçlandırmak için tasarım

ekibiyle koordineli çalışmak,

Mekan mimarisini  ve ürünleri ortaya çıkaran özgün tasarımlar

hazırlamak,

Müşterilerden alınan brieflere sadık kalarak firmaların marka

kimliğini ve kurumsal kimliğini tasarımlar üzerine yansıtmak,

Sergilenmek istenen ürünleri ortaya çıkaracak yaratıcı teşhir

üniteleri ve sergileme stantları tasarlamak,

Bilgisayar ortamında 3d modelleme yapmak, render almak ve proje

sunumu yapmak,

 Onaylanan projeler için üretim planlarının çizilmesi, malzeme

araştırmalarının yapılması ve maliyet hesaplarının yapılması,

Güncel trendleri, tasarım dergilerini, fuarları, sergileri ve yaratıcı

etkinlikleri takip ederek ve gerekli eğitimleri alarak yeteneklerini

geliştirmek.

Sektörel fuarlara katılmak isteyen firmaları ziyaret edip brief almak,

İhtiyaçları belirledikten sonra konsept oluşturmak,

3d modelleme, render ve proje sunumları yapmak,

Fiyat teklifleri hazırlamak, 

Sözleşmesi imzalanmış projelerin üretim planlarının hazırlanması

Sahada montaj ve uygulama takibi yapmak

G Ö N Ü L L Ü
P R O J E L E R

Hindistan'ın Auroville eteklerinde,
ekolojik canlanma ve
sürdürülebilir yaşam projelerinin
uygulanması ve 70 dönümlük
kurak arazi üzerinde
ormanlaştırılmanın yapılması için
tasarlanmış bir gönüllülük
programında 1 ay süreyle görev
aldım.

Gambiya'da, bir hektarlık bir
permakültür çiftliğinde, tarımsal
yenilik, çevre koruma, girişimcilik
ve temel okuryazarlık gibi
eğitimleri yenilikçi öğrenme
teknikleri ile Afrika ve dünyadaki
tüm geçim kaynaklarını
iyileştirmeyi hedefleyen bir
organizasyonun içinde gönüllü
olarak görev aldım.

SADHANA FOREST

AFRICA STARTUP / MY FARM FUAR STANDI TASARIMCISI (İstanbul) 

2010 - 2014

OMNIA MİMARLIK
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R E F E R A N S L A R

Ol.06.2018 tarihinden itibaren Evrim Aykan, IDEA Universal'ın proje koordinatörlüğünü yaptı. Evrim,Tanzanya,

Senegal, Gambia ve Türkiye'de su, gıda ve enerji alanında ekip üyemiz olarak çok zorlu koşullarda bizimle beraber

büyük bir  adanmışlıkla çalıştı. İşinde son derece profesyonel ve yaratıcı olmasının yanı sıra, bulunduğu çevrenin ve

oranın insanlarının kültürlerine son derece duyarlıdır. Evrim'in en büyük avantajı iletişim dilinin çok kuvvetli

olmasıdır. İyi bir seyahatçi olduğu için Asya ve Afrika kültürü hakkında oldukça fazla bilgiye sahiptir. Gelişim

bilgisine ek olarak güçlü kişiliği ve açık fikirli tutumu, IDEA Universal tarafından nadir görülen ve takdir edilen

nitelikleridir. 

Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve  uluslararası kalkınma ajansları için Evrim'i tavsiye etmekte hiç tereddüt

etmiyorum. Daha fazla bilgi için lütfen benimle iletişime geçin.

Saygılarımla, 

Hayri Dağlı 

Kurucu ve Yönetici

hayri@ideauniversal.org 

Lütfen bu mektubu Evrim Aykan'ı şiddetle tavsiyem olarak kabul edin. Evrim, şirketim için Smart Tasarım'da

çalıştığı süre boyunca, işine her zaman samimi bir ilgi ve bağlılık gösterdi. Her ölçekte karmaşık projelerle

uğraşırken çok üretken ve proaktifti. Her zaman yeni ve zorlu projeleri kabul etmek için güçlü bir arzusu vardı.

Güçlü bir araştırmacı ve girişimci. Çevre sorunları ve sürdürülebilir yaşam konusundaki kişisel ilgisi, çabası ve

tasarım becerileri en takdir ettiğim yönlerindendir. Evrim'in kolay ve kendinden emin iletişim tarzını, zorluklarla

olumlu bir şekilde başa çıkabilmesini her zaman sevmişimdir. Kariyer hedeflerine ve becerilerine uygun olduğunu

düşündüğü herhangi bir pozisyon için Evrim'i büyük bir güvenle önerebilirim. 

Başka sorularınız varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

Saygılarımla, 

Sinan Meriç 

Kurucu Ortak ve Yönetici

sinan@smarttasarim.com

IDEA UNIVERSAL

SMART TASARIM


