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Selam, Ben Melih Şahinkesen
Bir web & graﬁk tasarımcısıyım
“

Selam, ben Melih Şahinkesen. Tasarımın her çeşidi ile ilgilenip, vakit geçirmeyi seven
bir web & graﬁk tasarımcısıyım.

Mayıs 20, 1985
İzmir, Türkiye

2010 - 2011 döneminde Bilgeadam bilgi ve teknolojileri akademisinden web & graﬁk
tasarımı eği�mimi yüksek başarı ile bi�rdikten sonra birçok proje ve işte görev aldım.
Genellikle home oﬃce çalışsam da özel ﬁrmalara web tasarımı ve graﬁk konularında
dışarıdan destek vermişliğim var. Geçen süre zar�nda graﬁk, web arayüzü tasarımı ve
kullanıcı deneyimi konularında kendimi geliş�rmeye devam e�m ve ediyorum.

Bekar
Askerlik Bi�

Eğer siz de benim gibi işine aşık olan, yeniliklere açık ve düzenli birisiyle çalışmak
isterseniz lü�en benimle ile�şime geçin.

YAZILIM

“

İŞ DENEYİMİ
Senior Web & Graphic Designer / Technology
Ta�lsitesi - www.ta�lsitesi.com - Halen çalışıyor
Firmanın web sitesi için gereken arayüz modülleri, web sitedeki her çeşit görselin
tasarımı, otel fotoğraﬂarının revizeleri, şirket içi kullanılan portal arayüz geliş�rme ve
güncellemeleri, soyal medya hesaplarının yöne�mi, şirket ile alakalı basılı tüm işlerin
tasarımları ve basım süreçlerinin takibi, otel videoların düzenlenip ilgili lanlarda paylaşımı
vb. işlerin tamamı ile ben ilgilenmekteyim. Bunun yanısıra tanı�m amacı ile hazırlanan bir
biri ile aynı yapıya sahip ama görsel olarak farklı 300’ü aşkın web sitenin yöne�mi ve
güncellenmesinden sorumluyum. (02/2016 - 07/2017) - (01-2018 - ... ) İzmir, Bayraklı

Sakin, Kararlı, Dogal ve Neşeli

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe A�er Eﬀects
html5 & css3
Javascript

ÖNE ÇIKAN PROJELER
Tinkon - www.�nkon.com
Fotoğraf çekimleri & Web site revizyon

Senior Web & Graphic Designer
Tinkon - www.�nkon.com
Firmanın web sitesi, ödeme arayüzleri, fotoğraf çekimleri, organizasyonlar ve şirket içinde
çalışanların graﬁk tasarım ih�yaçları ile beraber, ﬁrmanın dışarıdan almış olduğu projeler
kapsamında web arayüzü tasarımları, kurumsal kimlik tasarımları ve sunum çalışmalarını
tasarladım. (05/2014 - 09/2014) İstanbul, Şişli

Arni Aydınlatma - www.arni.com.tr
Kurumsal kimlik & Web tasarım

Freelance Web Designer
ReMedia Reklam Ajansı www.remediaworks.com
Bir web site projesi kapsamında graﬁk tasarımı, web tasarımı ve revizyon işleri için
freelance olarak ﬁrma adına çalış�m. (05/2013 - 06/2013) İzmir, Karşıyaka

YABANCI DİL

Web & Graphic Designer
XYZ Reklam Ajansı - www.xyz.com.tr
Web arayüzü, ﬂash reklam animasyonları, mevcut sitelere eklenecek modüllerin tasarımı
ve kodlanması haricinde mevcut ﬂash sitelerin html ile yeniden kodlanması konularında
görev aldım. (09/2012 - 11/2012) İzmir, Alsancak
Stajyer Graﬁker
XYZ Reklam Ajansı - www.xyz.com.tr
Web sitesi konusunda aklımdaki bütün soruların cevabını alabildiğim ve adım adım bir
proje kapsamında neler yapılabilir olduğunu öğrendiğim yerdir.
(02/2011 - 04/2011) İzmir, Alsancak

ALINAN EĞİTİM VE SERTİFİKALAR
Web & Graﬁk Tasarimcılığı
Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi (400 saat)
(07/2011 - 12/2011)
İngilizce
Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi (300 saat)
(02/2011 - 07/2011)

Divlover - www.divlover.com
Kurumsal kimlik & Web tasarım

İngilizce
Profesyonel çalışma yetkinliği

ÖNE ÇIKAN BECERİLER
Graﬁk Tasarım
Temiz HTML&CSS Kodlama
Yeniliklere Açık

BİLDİKLERİ

YAPTIKLARI

Ux (Kullanıcı tecrübesi)
Grid & Layout
Renk Bilgi Teorisi
Boostrap
Responsive (Mobil uyum)
Tarayıcı Uyumluluğu

Ui (Kullanıcı arayüzü)
Web Arayüz tasarımı
Kurumsal Kimlik
Logo Tasarımı
Katalog
Video Düzenleme
Concept Art

KULLANDIKLARI
Sublime Text
Macintosh

İLGİ ALANLARI
Japon Kültürü
Anime
MMORP Games
Yemek Pişirmek

