Multidisipliner Tasarımcı

Hakkımda

Eğitim

Bilişim teknolojilerine olan merakım ve görsel
sanatlara olan ilgim beni bu iki disiplinin tam
kesişiminde görsel iletişim tasarımı üzerine
kariyer hedeflememi sağladı. Oldukça dinamik
ve teknolojiden beslenen bu sektörün görsel
sanatlar ile zenginleştirilmesi beni her geçen gün
daha heyecanlı hale getiriyor.

MEDİPOL UNIVERSITY
İletişlim Fakultesi - Medya ve Görsel Sanatlar
Lisans Derecesi / 2018-2021

Öncelikle grafik tasarımı ile tanışarak başladığım
kariyer yolculuğumda grafik tasarımının tüm alt
dallarında çalışma fırsatı buldum. Ardından Ul
(user interfaces) tasarımı ve No-Code tasarım
alanlarına çalışmalar ürettim. Son zamanlarda
3D tasarımına yöneldim ve artırılmış gerçeklik
üzerine bir makale kaleme aldım.
Hedefim yakın gelecekte görsel iletişim tasarımının sınırlarını zorlamak ve XR tasarımı üzerine
çalışmalar üretmek.

Yetenekler

Grafik tasarım, post prodüksiyon, sanat tarihi, illüstrasyon,
reklam tasarımı, tipografi, sanat teorisi, marka iletişimi,
masaüstü yayıncılık, afiş tasarımı, marka ve imaj tasarımı,
2D animasyon, çağdaş sanat, web tasarımı, kodlama, 3D
animasyon, gelişmiş 3D modelleme , görsel efekt uygulamaları, ses tasarımı ve efektleri, sanat yönetimi, estetik ve
sanat felsefesi aldığım eğitimlerden bazılarıdır.

GANO: 3,44 /4.00 - MEZUN
ÜSKÜDAR UNIVERSITY
İletişlim Fakultesi - Görsel İletişim Tasarımı
Lisans Derecesi / 2018-2019
Temel düzey görsel iletişim tasarımları eğitimleri aldıktan
sonra Medipol Üniversitesine transfer oldum.

Grafik Tasarımı

Dijital Baskı

ŞEHİT MURAT AKDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
Bilişim Teknolojileri - Web Tasarımı / 2014 - 2017

Masaüstü Yayıncılık

UI Tasarımı

Kodlama ve web tasarımı odaklı eğitimler aldım.

Motion Graphic

Web Tasarımı

Animayon Tasarımı

Arttırılmış Gerçeklik

3D Modelleme

İletişim
+90 0530 995 0331

Kullandığım Yazılımlar
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Portfolyomu görüntülemek için qr kodu kameranıza okutun.
Veya www.kaanyalcinkaya.com/portfolio
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MEVCUT

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMCISI
Eylül

MEVCUT

Keytorc bünyesindeki 5 farklı markanın ve TestIstanbul, BAistanbul, UXistanbul gibi 3 uluslararasi konferansın görsel iletişim sorumluluğunu üstlendim. Uluslararası konferanslar için görsel temalar yarattım ve
Motion Graphic video içerikleri ürettim. Bazı markalar için yeni kurumsal kimlik tasarımları oluşturdum.
Ayrica web sayfaları için kullanıcı arayüz tasarımları ürettim. 5 marka ve 3 uluslararası konferansın görsel
iletişim tasarımı ile ilgilendiğim için yoğun bir tempo içerisinde bulundum.
GRAFİK TASARIMCISI
Eylül

2022

Yepyeni bir web sayfası için kullanıcı arayüzü (UI) tasarımları hazırladım. Hazırladığım UI tasarımının
frontend kodlama aşamalarında aktif rol oynadım. Ayrıca şirket için yepyeni bir logo ile yeni bir kurumsal
kimlik hazırladım. Vartur şirketinin katılım sağladığı uluslararası fuarın görsel iletişim tasarımı sorumluluğunu üstlendim. Flayerlar, kataloglar ve Sunum tasarımları oluşturdum.
FINARTZ INFORMATION TECHNOLOGIES | GRAFİK TASARIMCISI
Ekim

Ekim

Kurumun görsel iletişim ihtiyacını en baştan ele alarak Finartz kurumsal kimlik materyallerinin oluşturulması, logo ve görsel imajin yenilenmesi gibi çalışmalar yaptım. Sosyal medya görsel içeriklerinin hazırlanması, Finartz'a ait ürünlerin ve servislerin görsel infografilerinin oluşturulması ve ilgili sunum tasarımlarının
hazirlanmasi, ürünler için broşür tasarımı ve baskı süreçleri ile ilgilenmek. Finartz'a ve Finartz'ın yan
kuruluşlarına ait web sayfalarının tasarlanmasi ve mobil kullanıcı arayüz tasarımlarının hazirlanmasi gibi
Ul tasarimlar süreçlerinde de yer aldım.
| GRAFİK TASARIMCISI
Eylül

Haziran

Stajyer and Ful Zamanlı

Grafik tasarımına ait bilgilerimi bu kurumda öğrendim. Matbaa, baskı uygulamaları ve baskı materyalle
hakkında deneyim kazandım. Tasarımların baskıya hazırlanmasında ve baskı süreçle de sorumluluk
aldım. Alfa Yayınları gibi yayın kuruluşları ile çalışarak sektöre deneyim kazandım.
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