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Merhabalar,

 Adım İkbal Yıldız. 1995 senesinde Kütahya’da doğdum.
İlkokul ve ortaokul tahsilimi Kütahya’da, lise tahsilimi ise
Gaziantep’te yaptım. Sanata olan ilgim beni sanatın yedi 
dalından biri olan mimarlığa yönlendirdi. 2013 senesinde
Zirve Üniversitesi’nde mimarlık okuluna adım attım. 2016
yılında yılında Kosova’ya gittim ve burada savaş sonrası yeniden
kalkınma aşamasında olan bu ülkenin mimari ihtiyaçlarını,
sosyal ihtiyaçlarını, eski-yeni yapıların birarada kullanımı
ve tüketim toplumunda mimarlığın yönelimi üzerine araş-
malar yaptım. 2016 senesinde İstanbul Kültür Üniversite-
sinde eğitimime devam ettim ve 2019’da lisans eğitimimi
tamamladım.

  2019 senesinde merkezi Kazakistan’ın Çimkent ili olan
“feb Group” firmasında 3D tasarımcı olarak çalışmaya
başladım. İlerleyen süreçte firmanın Çimkent, Türkistan,
Bozarık, Taşkent/Özbekistan bölgelerindeki tüm projele-
rini kapsayan mimarlık, tasarım ofisi şefi, mimarlık/tasa-
rım/teknik ofisi müdürü pozisyonlarında ve Çimkent
bölgesindeki 24 ve 2 olmak üzere toplam 26 blok konut
projelerinin ince işler şefi pozisyonunda görev yaptım.projelerinin ince işler şefi pozisyonunda görev yaptım.

 2020 senesinde “feb Group” ile çalışırken aynı zaman-
da Kazakistan’da “NA I İK Architects” ve global ölçekte
“İK Architecture, Design and Consultancy” (İK Mimarlık,
Tasarım ve Danışmanlık) oluşumlarını kurup mimarlık,
tasarım, uygulama, teknik danışmanlık işleri ve tasarım
yarışmaları üzerine çalıştım.

  Mimarlık algım Lev Tolstoy’un sanata bakışını açıkladığı
“Oysa bir sanat yapıtının güzel ama anlaşılmaz olduğunu
söylemenin, bir yemeğin çok iyi, çok lezzetli, çok besleyici
olduğunu ama onu insanların yiyemeyeceğini söylemek-
ten bir farkı yoktur” fikri ve Leonardo Da Vinci’nin “Sadelik
asıl karmaşadır” felsefesi üzerine şekillendi.

 Bu güne kadar apartman tipi ve müstakil konut yapıları,
gym, fitness salonu, spa salonu, kapalı-açık spor tesisleri,gym, fitness salonu, spa salonu, kapalı-açık spor tesisleri,
eğitim yapıları, ofis, mağaza, showroom tipi ticari yapılar,
üretim tesisleri, teknopark, kültür merkezi ve mobilya ta-
sarımı, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı alanlarında projeler
ürettim ve uygulamalarında aktif rol üstlendim. Ayrıca feb
Group’un idare ve yönetiminde aktif rol adım.



Feb Group / ФЕБ строй
Mimar, Tasarımcı, İnce İşler Şefi

Эгида Group / Feb Group / ФЕБ строй 
Mimarlık ve Tasarım Ofisi Müdürü, Şantiyeler İnce İşler Şefi

NA I İK Architects + D Construction
Kurucu Ortak, Mimar, İnce İşler Şefi

2018.09_2019.07
Gaziantep, Türkiye

2019.08_2019.10
Çimkent, Kazakistan

2019.10_2019.12
Çimkent, Kazakhstan

2019.12_2020.09
Çimkent, Kazakistan

2020.01_2020.09
Kazakistan

Triadic Design
Tasarımcı

Feb Group
3D Tasarımcı

AutoCAD

SketchUp Pro 2020

Photoshop Elements

Photoshop CC

Adobe Audition

Adobe Premier Pro

Adobe InDesign

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Vray for SketchUp

Lumion

Dilşad Özçelik
Feb Genel Müdürü

dilsadozelik08@gmail.com
dilsadozcelik@febgroup.com

Berkcan Çiftçi
Erida Müdür Yardımcısı
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