
Adobe Creative Studio (

)

Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe After Effect, Adobe Premiere, 
Adobe Aero,  Adobe Dimension, Adobe InDesign

Figma, Blender, Wordpress.Figma, Blender, Wordpress.

Grafik Tasarımı Hareketli Grafik Tasarımı

Arayüz Tasarımı Web Tasarımı

Grafik tasarımı ile tanışarak başladığım kariyer 
yolculuğumda grafik tasarımının masaüstü yayıncılık 
tasarımlarından, dijitial tasarım disiplinlerine kadar 
tüm ATL ve BTL tasarım süreçlerinde çalışma fırsatı 
buldum. Ardından Motion Graphic Tasarımı 
(Hareketli Grafik), Ul (User Interfaces) tasarımı ve 
No-Code tasarım alanlarında çalışmalar ürettim. 
Son zamanlarda 3D tasarımına ve artırılmış gerçeklik 
tasarımına yöneldim. Multidisipliner bir çalışma 
portföyüyle disiplinlerarası görsel çalışmalar 
üreten bir tasarımcıyım. 



Hedefim yakın gelecekte görsel iletişim tasarımının 
sınırlarını keşfetmek ve XR tasarımı üzerine 
çalışmalar üretmek.

Artırılmış Gerçeklik Tasarımı

Dijital Baskı ve Masaüstü Yayıncılık

3D Modelleme

Lisans

Onur Öğrencisi

Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar
Grafik tasarım, sanat tarihi, tipografi, illüstrasyon, sanat 
teorisi, afiş tasarımı, marka ve imaj tasarımı, 2D 
animasyon, çağdaş sanat, web tasarımı, 3D modelleme,

ses tasarımı, görsel efekt uygulamaları,  sanat yönetimi, 
estetik ve sanat felsefesi, kodlama, gelişmiş 3D 
animasyon aldığım derslerden bazılarıdır.

Yüksek Lisans

Lise

Üsküdar Üniversitesi

Anadoluhisarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Görsel İletişim Tasarımı

Bilişim Teknolojileri / Web Tasarımı ve Kodlama

İnteraktif Medya, 3B modelleme ve animasyon, 
bilgilendirme tasarımı ve tasarım odaklı düşünüş 

dersleri almaktayım.

Mutlidisipliner Tasarımcı, Görsel İletişim Tasarımcısı

EğitimEğitim

Yetenekler

Hakkımda

Kullandığım Yazılımlar

Portfolyomu keşfetmek, blog yazılarıma göz 
atmak ve beni yakından tanımak için web 
sayfamı ziyaret edebilirsiniz.

www.kaanyalcinkaya.com

Portfolyo

Keşfet

kaanyalcinkaya.com
kaanyalcinkaya.com/portfolio/


Keytorc Yazılım Test Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde kullanıcı deneyimi alanında UXservices, İş 
analizi alanında Ba-Works, DevOps alanında Continium, Design Thinking alanında Explori olmak üzere 4 
markasıyla hizmet veren kuruluştur. Görsel İletişim Tasarımı Uzmanı pozisyonunda bu markaların 
marketing faliyetleri içerinde yer aldım. Markaların sosyal medya tasarımlarını, mailing tasarımlarını ve web 
sayfası tasarımlarını üstlendim. Aynı zamanda Ba-Work markasının kurumsal kimliğini güncelleyerek yeni 
imaja ve güncellenmiş bir visual branding’e sahip olmasını sağladım. 

Görsel İletişim Tasarımı Uzmanı Pazarlama Departmanı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı alanında UXistanbul, İş analizi alanında BAistanbul, ve Yazılım Testi alanında 
önde gelen profesyonelleri bir araya getiren Testİstanbul konferanslarının görsel iletişim tasarımı 
çalışmalarını üstlendim. Marketing, mailing, web tasarımı, hareketli tanıtım videoları ve açılış videoları 
tasarımı ve konferansların görsel tema tasarımı noktasında çözümler ürettim. BAistanbul konferansının 
görsel imajını da yenileyerek güncel tasarım trendlerine uygun, yeni bir görsel vizyon kazandırmış oldum.

Finartz’ın tasarım ihtiyaçlarını en baştan ele alarak logo ve kurumsal görsel imajın yenilenmesi, sosyal 
medya grafikleri, Finartz’a ait, ürünlerin ve servislerin görsel infografilerinin oluşturulması ve sunum 
tasarımlarının hazırlanması, broşür ve insert ve stand tasarımı gibi basılı grafik tsarım materyallerinin 
hazırlanması, Finartz ve Finartz’ın yan kuruluşlarına ait (PayArtz, SecureArtz, FinartzConnect) web 
sayfalarının tasarımı, Mobil kullanıcı arayüz tasarımları, Finartz ürünlerine ait Dashboard arayüz 
tasarımlarının gerçekleştirilmesi, mailing görsel tasarımlarının oluşturulması, Marka promosyon ürünlerine 
ait basılı grafik tasarımlarının hazırlanması gibi alanlarda çalışmalar ürettim.

Başlangıç Tarihi: Eylül 2021 

Başlangıç Tarihi: Ekim 2019 Çıkış Tarihi: Ekim 2021

Devam

Görsel İletişim Tasarımı Uzmanı

Grafik Tasarımcısı Departmanlar Arası

Pazarlama Departmanı

Başlangıç Tarihi: Eylül 2021 Devam

Çalışma Geçmişi

Freelance İş Paydaşları 

İletişim +90 (530) 995 0331kaanyalcinkaya.com a.kaanyalcinkaya@gmail.com

Soner Canko

keytorc.com/
https://ba-works.com/
https://explori.io/
https://uxservices.com/
https://continium.io/
testistanbul.org/
baistanbul.org/
uxistanbul.org/
https://finartz.com/
https://www.canko.net/
https://www.pearlzekeriyakoy.com/
https://www.yasamhastaneleri.com/
https://qlub.io/tr/
https://www.vartur.com/
https://www.linkedin.com/in/kaanyalcinkaya/
kaanyalcinkaya.com/

