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Hakkımda
Merhaba! İstanbul’da yaşıyorum, Mersin üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Mezunuyum.
Çalışma uzmanlığım UI/UX Designer ve aynı zamanda Web Front-End Developer’ım. 8 Yıldır bu işi yapıyorum
Genellikle Dribble, Behance, DesignerNews, Smashing Magazine, Codrops, Speckyboy ve Medium gibi yabancı
kaynaklı web sitelerinde, tasarım alanındaki güncel gelişmeleri sürekli takip ediyorum.
Agile, Scrum vb. proje yönetim methodları hakkında tecrübe sahibiyim.
Misyon olarak, user exprience kurallarına göre use case'ler oluşturup güncel bir tasarım öğesi ortaya çıkarmayı
ve tasarım mimarisinin tüm detaylarını; tasarım trendleri, renk, tipografi ve kullanıcı deneyimleri ile
harmanlayarak etkili bir ürün çıkarmayı hedefliyorum.
Web tabanlı projelerde, web front-end'in yanı sıra javascript de kullanarak, geliştirilebilir mimariye sahip,
responsive ve mobil tasarımlar geliştiriyorum.
Becerilerim(#)
user interfaces, ui, ux, web design, user experience, prototyping, branding, ios web design, product design,
ui design, user interface design, typography, mobile interface design, web design, user experience design,
app design, app icon, illustration, wireframing, photoshop, sketch, responsive design
UI (Arayüz Tasarımı)

UX (Kullanıcı Deneyimi)

- Web, mobile ve application arayüzleri
tasarlıyorum.
- İhtiyac doğrultusunda banner, icon ve
basıma uygun çizimler yapıyorum.

- Tasarımların olmazsa olmazı ux kurallarına uyuyor
ve bu şekilde tasarımları etkileşimli hale getiriyorum.
- Use case kullanarak ve ux kuralları çerçevesinde
protatipler oluşturuyorum.

Planlama

Diğer

- Market analizlerine önem gösteriyorum.
Prototip, wireframe ve mockup çalışmaları
yapıyorum.

- UI ve UX tasarımlarımda sketch kullanıyorum.
- Invision App ile yönetilebilir tasarımlar tasarlarken,
tüm ekip ile kordineli çalışabiliyorum.

Eğitim
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog., Fen Edebiyat Fakültesi (Ön Lisans), Mersin Ünivesitesi (Eylül 2008).
Dil
İngilizce (Kandan method - Proline)
İngilizce (Duolingo - Online)

İşyerlerim ve Çalışmalarım
Mart 2016
UX / UI Designer
Apsiyon (Startup, Earlybird Venture Capital), Maltepe, Istanbul.
Tıklayın
Web Arayüz Tasarımı : https://www.dropbox.com/sh/1rz4s8r1xumgm01/AACoQJYd7YZ7J9WKFAIVS7ica?dl=0
Tıklayın
Login Sayfa Tasarımı : https://www.dropbox.com/sh/z8r8mo94j4elwci/AAC6-XflKgJkcxCNv4iOt9rqa?dl=0
Tıklayın
Web Application
: https://www.dropbox.com/sh/d4sx4pzupbuimpx/AACqrQ1L8hh9NQ_ko3JFo_BIa?dl=0
Mobil Uygulama
Kredi Kartı Sayfası
Avantajlar Dünyası
Finansal Durum Sy.

:
:
:
:

https://www.dropbox.com/sh/4zt4krdv4m3aeu2/AABr974PNnl1i4HJN8gB-3p6a?dl=0
Tıklayın
https://www.dropbox.com/sh/vxaxhun4l9kzlay/AAC7n3NjwiA3arLQ9RSWBfTHa?dl=0
Tıklayın
https://www.dropbox.com/sh/hytug32ypaqjf94/AADbX8GF03_cyV4mQTni9Olia?dl=0
Tıklayın
https://www.dropbox.com/sh/10orm0a2dj7r7p0/AADO4r7NcbxQ0zopyubOiKCYa?dl=0
Tıklayın

Haziran 2014
UX / UI Designer & Web Front-end Developer
Proline Bilişim (Ar-Ge ,Integrated Intelligence), Ümraniye, Istanbul.

https://www.dropbox.com/sh/rc1xryixaep2oa3/AACE2KqUTETCTB54OMAdV5JMa?d
Orman ve Su İşleri Bakanlığı : Tıklayın
https://www.dropbox.com/sh/kh9k2ro6zzckezu/AAAUS_hX5PPrJ0SivbAnM1d3a?dl=
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı : Tıklayın
Isim (Katar)
: Tıklayın
https://www.dropbox.com/sh/6en1bwusxokwys7/AAD0vpcacP-XLRHkdT0U8lLVa?dl=
Meaminds (Duygu analizi) : Tıklayın
https://www.dropbox.com/sh/8b6zkudpnv7lkkg/AAAQ6CmRRgwGtdLutYAeMMvda?
Meaminds Mobil

: Tıklayın

Mart 2013
UX / UI Designer & Web Front-end Developer
Mekatronik Yazılım (Ar-Ge), Teknopark Pendik, Istanbul.
Teknopark Ar-ge Merkezinde faaliyet gösteren firmanın arayüz ve önyüz kodlama tarafında görev aldım.
Görev aldığım süreç boyunca firmanın B2b, b2c, Stream ve web site projelerinde günümüz tasarım trendlerini
takip ederek geliştirelebilir bir yapı çıkarmayı hedefledim.
Teknosa Partnerliğinde çıkardığımız E-ticaret ve web paketleri projesinde;
Teknosa mağazalarında satılmak üzere geliştirelen projenin planlanan use case'lerle birlikte arayüzlerinin
tasarlanması, tasarlanan arayüzlerin UX kurallarına özen gösterilerek; geliştirelebilir yapı ve frameworklerle
desteklenip önyüz kodlanmasını yapmış bulunmaktayım.
Projede E-Ticaret Paketinde 5, web paketinde 50 farklı tema tasarladım ve bunları önyüz kodlamasında genel
mimariyi geliştirebilir bir şekilde teslim ettim.
Projenin detaylarına bu linkten bakabilirsiniz.
http://www.teknosa.com/urunler/140110158/e-ticaret-sitesi-yazilim-paketi-1-yillik-yenileme
Ekim 2011
UX / UI Designer & Web Front-end Developer
Smartnet Bilişim Hizmetleri (Web Ajans), Maltepe, Istanbul.
Diğer Bilgiler
Askerliğimi bedelli olarak yaptım , B sınıfı Ehliyetim var, sigara kullanıyorum, futbol ve konsol oyunlarıyla
zaman geçiriyorum.

