
 

 

 

 

 

 

 

 

SEVĠNÇ ORMANCI CV 

 

 

 

EĞĠTĠM -ÖĞRETĠM 

 

Adana’da doğan Sevinç Ormancı liseyi ÜAKL’de okumuĢtur. 

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden sonra Mimar Sinan 

Üniversitesi İç Mimarlık üzerine yüksek lisans yapmıĢtır. Üniversidad Empresarial de Costa 

Rica da (online) Doktorasını yapmıĢtır. (Doctor of philosophy ( Ph.D) in Architecture).. 

Ġstanbul Kültür Üniversitesinde ortalama 17 yıldır  Ġç mimari Çevre tasarım bölümünde proje 

hocası olarak Öğr. Görevliliği yapmıĢtır. 2019 yılı Beykoz Üniversitesinde de Ġç mimari 

Çevre tasarım bölümünde proje hocası yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmıĢtır. 

Gyiad üyesidir.  

 

BASIN 

 

Sabah Gazetesi, Hürriyet Gazetesinde Maison Francais Elle Dekor vs birçok basın 

kuruluĢunda çeĢitli içmimari, mimari Ģehircilik vs yazılar yazmıĢtır..  
 

  

PROFESYONEL OFĠS-MĠMARĠ ĠÇMĠMARĠ PROJELER 

 

1991- Halen Sedeko Mimarlık olarak Ev ofis, otel projeleri yapmaktadır. 

 

Dünyaca ünlü mimarlarla, Graft  uluslararası mimari projeler için  iĢbirliği antlaĢmaları 

yapmıĢtır. 

 

Yurt içinde ve yurt dıĢında yapılan mimari içmimarı projelerde imzası olan Sedeko Mimarlık 

in kurucusu olup Sedeko mimarlığın yönetim kurulu baĢkanıdır: Ġç mimaride ev, otel mağaza 

ofis vs. Projeleri mevcut. Profesyonel olarak Nurol, Mesa Emlak bankası, Uzel in vs birçok 

firmayla profesyonel mimarlık ve iç mimari projelerini tasarlamıĢ ve uygulamıĢtır. 

Uluslararası çalıĢmalarında stillere uygun kiĢiye özel tasarlanan evlerin yanı sıra uluslararası 

çalıĢmalarından Suudi Arabistan da projesini çizdiği cami projesi de dikkat çeken 

projelerinden biridir. 

 

Gyiad üyesidir.  

 

SEMĠNERLER 

Gücünü doğadan alan mekanlarda yaĢam enerjileri konulu feng shui seminerlerinden bazıları 

Lütfi Kırdar, Gyiad, ve DoğuĢ üniversitesinde gerçekleĢmiĢtir. 

Çin de Xian Ģehrinde Feng shui ile ilgili araĢtırmalar yapmıĢtır. Ayrıca mekansal enerji için 

Feng Shui wabi Sabi ile ilgili özel seminer ve atölye çalıĢmaları devam etmektedir. 



 

 

MĠMARĠ –ĠÇMĠMARĠ ULUSLARARASI YAPMIġ OLDUĞU ĠġBĠRLĠĞĠ 

ANTLAġMALARI 

  

1995 yılında ilk kez dünyaca ünlü mimarlık dergisi AD tarafından dünyaca ünlü 100 

mimardan seçilen mimarlardan Hollywood yıldızlarından Bette Middler in evini yapan 

Frederick Fisher& Partners ile iĢbirliği antlaĢması imzaladı. Daha sonrasında AB den ödül 

alan doğayla  bütünleĢmiĢ mekanlara imza atan Aristokrat Lord Rothshıeld in mimari 

Ġspanyol mimar Javier Barba, Malezyadaki Petronas Towerın  mimari Cesar Pelli,        

Post Modernin kurucularından Donald Trumpın mimari, Alan Ritchie Philip Johnson, 

Frederick Fisher and Partners, Berlin metrosu mimarlarından Oliver Collignon ile projelerde 

beraber çalıĢmak üzere işbirliği antlaşmaları imzalamıştır.  

 

Son işbirliği antlaşması imzaladığı grup Ünlü Hollywood yıldızı Brad Pittle mimari 

çalışmalar yapan GRAFT Grubudur.  

 

 

ETKĠNLĠKLER 

 

Ġstanbul Design week de  ‘Save tree Save life’’ ‘’Ağaç Kurtar YaĢam Kurtar’’ sergilenen 

çalıĢması doğaya verdiği değeri göstermektedir. 

 

 

 

ARCHISECTIONS KONGRE-ZĠRVE  

 

2004 yılında Vip Kongresi ile organize ettiği kendi markası olan ‘ARCHISECTIONS’ 

(Dünyaca ünlü mimarlar uluslararası iĢbirliği antlaĢmalarından sonra gerçekleĢen ilk kongre 

 

 

2004-  Dünyaca ünlü Mimarlar Ġstanbulda Mimarlıkta farklı kesitler  Archisections Kongresi 

2004 ġubat   Kongre Ritz Otel de gerçekleĢmiĢtir. 

 

2018 – Uluslararası Archisections ‘’YeĢil ve Mavinin Sonsuz Tonları’’ Kongre-Zirve  

Çırağan Kempinski 19 ekim 2018 yılında gerçekleĢmiĢtir. 

 

 2.Archisections’’ Kongresi ‘‘YeĢil ve Mavinin sonsuz tonları’’ öğrenci yarıĢmasının ödülleri 

Vip organizasyon la birlik de Çırağan Palas da  Sedeko Mimarlık olarak gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

2017 Ocak 2017 de ‘’Gücünü doğadan alan Kent Mimarisinde YaĢam enerjisi’’  enerjisi’’ 

‘’Reflections of mothernature’s life energy in Urban Architecture’’ konulu Doktora tez i için 

Üniversidad Empresarial de Costa Rica da (online) (Doctor of philosophy ( Ph.D) in 

Architecture) öğrenime baĢlamıĢtır 

 

2018 Uluslararası Archisections YeĢil ve Mavinin Sonsuz Tonları profesyonel ve öğrenci 

kategori yarıĢmaları 

 

2019 Ulusal Archisections  ‘’Yaratıcı ve ilham veren kentler’’ öğrenci kategorisinde yarıĢma 

düzenlemiĢtir. 



2020. 2017 de Üniversidad Empresarial de Costa Rica da (online) baĢladığı Doktora tezi 

‘’Gücünü doğadan alan  Kent mimarisinde YaĢam enerjisi’’  ‘’Reflections of mothernature’s 

life energy in Urban Architecture’’    (Doctor of philosophy ( Ph.D) in Architecture)   27 

Haziran 2020 de  tamamlamıĢtır. 

 

2021 YaĢam alanı evler olan mekanlarda  Stiller Renk Mmari iç Mimari iliĢkisini anlatıldığı 

Kitabını 2023 yılı sonu tamamlamayı hedeflemektedir..  

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI 

 

 

Uzmanlık alanları arasında mimaride- iç mimaride dünden bugüne stiller, renk malzeme ıĢık 

bağlantısının yanı sıra yaĢamınızda mekanlarınız da Feng Shui, I Ching, Zen felsefesinin yanı 

sıra araĢtırmaları ve ilgi alanlarında ise kent mimarisinde doğanın gücü, yarı değerli taĢların 

mekanlar da kullanımı,  tarihi eserler, Ġstanbul, AB ve mimarlık, sanat, doğa iliĢkisi vardır.  

 

 

 

YAYINLAR-DANIġMANLIK 

 

Mimarlık ve iç mimari projelerinin yanı sıra stil uzmanı, mekânsal enerjide uzman olarak 

birçok dergi ve gazetelerde yazıları çıkmaktadır. ÇeĢitli dergi gazetelere( Melodi, Kelebek, 

Sabah ekleri, Maıson Francaıs. Home Art, Country Homes, Hello, Klıps ĠnĢaat Yatırım 

vs)projelerinde içinde olduğu mimari-iç mimari sayısız yazıları yayınlanmıĢtır. Bu yazıların 

içeriklerinden ve baĢlıklarından bazıları Ġstanbul, çarpık kentleĢme, tarihi eserleri koruma, 

dünden bugüne iç mimaride stiller ve yükselen eğilimler Antik dekor, Feng Shui, Mevlevi 

felsefesi ve Mimari iliĢkisi, AB sürecinde mimari yazılarının yanısıra Hyatt Regency Spasso, 

Çırağan  Hammam, vs ünlü restorantları, Sakıp Sabancı, Erdoğan Demirören vs ünlü evlere 

stil ve fengshui  önerileri yapmıĢtır. Marıah Carey, Elton John, Gıorgıo Armani,   Dolce 

Gabbana vs. Mimaride yükselen trendler, 60’lı, 70’li yılların olduğu Frank Sinatra Ava 

Gardner Döneminin yanı sıra uzak doğu’nun gizeminin ve enerjinin olduğu evleride 

incelemeye almıĢtır. 

 

 

ÇeĢitli dergilerde yazdığı yazılar kendi projeleri yanı sıra baĢkalarının projelerini ve ayrıca o 

projelere  danıĢman olarak yapılan önerileri de içermektedir vs. 

 

 

 

Ulusal- Archisections Yayın www.archisections.com a Y.Mimar Sevinç Ormancı  Ġç mimari 

stiller -Mimari Sürdürebilir köĢe yayınları halen devam etmektedir. 

 

 

 

Uluslararası Experiencing/perspective From A special child’s window dergipark.org.tr 

 

 

http://www.archisections.com/


Daha detaylı bilgi için Google ve sosyal medyadan ulaşılabilir. 

 

 

www.archisections.com 

 

www.sedekomimarlik.com 

 

instagram @fengshuiworkshops  

facebook sedekomimarlık 

twitter-sedekomimarlik 

facebook archisections.com 

instagram archisections 

twitter archisections 

pinterest archisections 

pinterest sevinç ormancı 

linkedin sevinç ormancı 

 

 

 

 

                                                                                             

http://www.archisections.com/
http://www.sedekomimarlik.com/

