
ÖZNUR TURAN EKE
1982 yılında TED Ankara Koleji’ni,  
1986’da ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’ nü bitirdi. 1986-
1988 yılları arasında  MNG Insaat 
firması bünyesinde Ankara Hilton 
Projesi’nde mimar olarak çalıstı. 
1988-1990 yıllarında Graham-
Solano/London  Interior Design 
Group’a ait Ankara Branch Office’ de 
çesitli mimari ve iç mimari projelerde 
görev aldı. Bunların arasında Izmir 
Hilton Oteli, Antalya Sheraton Oteli, 
Kıbrıs Jasmine Court Oteli gibi projeler bulunmaktadır.
1990 yılı sonunda Izmir’e yerlesti. 1992-1994 yılları 
arasında serbest çalısıp çesitli ofis ve ev projeleri 
gerçeklestirdi. Aynı yıl mimari ve iç mimari tasarım, proje, 
danısmanlık ve uygulama alanlarında hizmet veren Eke 
Mimarlık firmasını kurdu. 1994 yılından beri meslegine, 
takımı ile birlikte Izmir’deki ofisinde devam ediyor.

SEÇİL ŞAVKLI
1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.
2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Bina Bilgisi Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Yüksek 
Lisans tezini ’ TURİZM YAPILARI ve TURİZM YAPILARINDA 
GİRİŞ MEKANLARI’  konusunda yazdı. 1998 yılında lisans 
programından mezun olduktan sonra yarışma projelerine 
katıldı. Umutkent 1-2-3 Sosyal Konut-Denizli- projelerinin 
üçünden de 3.lük Ödülü aldı. 1999-2000 yılları arasında 
farklı ofislerde yarışma projeleri ve mimari projelerde görev 
aldı. 2000-2006 yılları arasında Eke Mimarlık’ta çesitli 
mimari ve iç mimari projelerde görev aldı. Şu an ortağı 
olduğu Eke Mimarlık firmasında mesleğini sürdürmektedir.

EKE MİMARLIK, 1994 yılında kuruluşu itibariyle turizm, 
ofis, eğitim yapıları, alışveriş merkezleri, sosyal yapılar 
ve özel konutlara ait mimari ve iç mimari hizmetleri 
gerçekleştirmektedir. Tasarımlarda yatırımcı ve 
kullanıcıların kalıcı ve doğru çözümlere ulaşması hedeflenir. 
Kullanıcının istek ve gereksinimleri sorgulanarak, projenin 
fiziksel, sosyal ve ekonomik kriterleri doğrultusunda gelişen 
proje sürecinde yeni teknolojiler ve çağdaş yapı malzemeleri 
de takip edilerek yaratıcı mekânlar ortaya çıkarılır.

ÖZNUR TURAN EKE
Graduated from TED Ankara College 
in 1982. Received her BA degree in 
Architecture at Middle East Technical 
University in 1986. She worked 
for East Construction Company in 
Ankara as Assistant Architect  after 
graduation. End of 1986 she joined 
MNG Dekim Office in Ankara as an 
Architect till 1988.  From 1989-1991, 
she worked as Design Architect for 
Graham Solano Architecture and 
Interior Design Company of London 

in their Ankara Branch Office.  Moved to Izmir in 1991 and 
continued to work for Solano Architecture Company as 
a Design Representative for Izmir Hilton Interior Design 
Project. Between 1992-1994 worked as a freelance 
Architect and finished various office and residential projects. 
She has founded EKE Architecture in 1994 and since than 
continuing her practice with her team in her office in Izmir. 

SEÇİL ŞAVKLI 
Graduated and received her BArch degree in 1998 and 
Master of Architecture degree in 2002 from Dokuz Eylul 
University, wrote her thesis on “Tourism Buildings and 
Entrances of Tourism Buildings”. After she graduated from 
bachelor’s degree in 1998, she participated in architectural 
competitions. She received third places each three projects 
in “Umutkent 1-2-3 Social Residence Denizli”. Worked 
and participated competition projects in different offices 
between 1999-2000. Assigned in various architecture and 
interior design projects in Eke Mimarlık between 2000-2006. 
Currently, she is a partner of Eke Mimarlık and continues her 
works.

EKE ARCHITECTURE is a full service architecture and 
interior design organisation with over eighteen years of 
experience in hotel, resort, office, school, shopping center 
and private residential projects. The design solutions have 
enabled clients to realise continued success in a diverse 
and dynamic market. Listening and questioning the client, 
understanding the requirements of the project, influenced 
by new technology enables us to establish a design with 

personality and optimum functional solutions.
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