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Haziran 1989 İstanbul doğumluyum, 2007 yılından beri
e-ticaret sektörü içerisindeyim. 

Bu zamana kadar Türkiye’de e-ticaret ile bilinen firmaların 
bazılarına AR-GE konusunda destek oldum. Bazı projelerde ise 
arayüz tasarımı ve Front-end gereksinimlerinde destek verdim. 
Bunun dışında kurumsal firmaların ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarımlar geliştirdim.

Son zamanlarda ise tasarımcı kimliğimin dışında e-ticaret siteleri 
için hem dönüşüm hemde ziyaretçi bazlı reklamların 
optimizasyonu ile ilgili facebook ve google adwords tarafında 
çalışmalar yapıyorum. Kısacası e-ticaret sektörünün kanayan 
yarası dijital pazarlama konusunda bu zamana kadar edindiğim 
deneyimlerden faydalanarak verimli ve kar sağlayan reklamlar 
oluşturup yönetiyorum. 

Günlük yaşantımda eğlenceli biri olarak bilinirim, boş vakitlerimde 
gezmeyi, yeni yerler görmeyi-keşfetmeyi severim. Birde son 
zamanlarda blues şarkılar vazgeçilmezim.

SERTİFİKALAR

Adobe
Training Certificate (2010)

Bilge Adam
Web & Grafik Tasarım Bölümü Üstün Başarı Sertifikası (2009)

Microsoft®
Certified Technology Specialist, Lisans B500-1167 (2008)

Microsoft®
Certified Professional, Lisans B500-1156 (2007)

EĞİTİM BİLGİLERİ
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi (Öğrenci - Devam Ediyor...)

Nahit Menteşe Teknik ve Meslek Lisesi
Elektronik Bölümü (2004 - 2005)

UZMANLIK BİLGİLERİ

Kullanıcı deneyimleri incelenerek tasarlanmış web siteleri
Web siteleri için arama motoru optimizasyonu (SEO)
Anlaşılır ve SEO uyumlu HTML ve CSS kodlama
Grafik tasarım (ambalaj, dergi, logo, kurumsal kimlik v.s.)
Mobil ve web tabanlı kullanıcı arayüz tasarımları
Google Adwords, Webmaster ve Analiytic hesap yönetimi
O�ine ve online tasarımlar
Facebook Reklamcılığı ve optimizasyonu

ve blog

/designtro

/mstfbl

/mustafabal

yağmurlu havada 
fotoğrafçılık, bilgisayar 
oyunları, akvaryum, teknoloji 
incelemeleri, uzun yol gezileri,
tasarımda doğaçlama

İstanbul
Başakşehir
34306

     bilgi@mustafabal.co
     +90 (554) 394 - 1943

Y
ET

EN
EK

LE
R

Photoshop, Illustrator ve Indesign programlarında uzman
Adobe Premiere Pro, Adobe Flash ve AS3 konularında tecrübeli
HTML & CSS 3 konularında uzman
XML dökümanları ve mantığı hakkında deneyimli
jQuery, Action Script hakkında bilgi sahibi
PHP hakında bilgi sahibi (wordpress, openCart v.s.)
Macbook Retina ve Nikon D7000 + 18-105mm + 50mm
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İŞ TECRÜBELERİ

FREELANCE

İŞ TECRÜBELERİ

SON

Web & Grafik Tasarım Uzmanı (2012)
OZN Elektronik Ticaret A.Ş.

* Varolan projelerin tasarımsal iyileştirmeleri
* Yeni projeler için kullanıcı deneyimlerini göz önünde 
bulundurarak arayüz tasarımlarının hazırlanması
* Arayüz tasarımlarının SEO uyumlu şekilde HTML ve CSS 
kodlaması
* Web arayüzde yapılan yeniliklerin, mobil tasarıma aktarılarak 
tüm cihazlarda kullanıcı dostu web ve mobil arayüzün sunulması
* Sitelerin bir çok tarayıcı ve mobil cihazla test edilip, en sağlıklı 
görünümü yakalamak için gerekli optimizasyonların yapılması
* E-ticaret sitesine ait sayfaların kullanıcı deneyimi testleri 
yapılarak verimliliği ve e-ticaret dönüşümünü arttırmak adına 
tekrardan tasarlanması
* Site içi SEO değişikliklerinin arayüze yansıtılması ve fayda 
sağlaması adına sayfa içine uygulanması
* Tasarımcıların kullanabilmesi için genel banner ve mailing 
şablonlarının hazırlanması
* Online pazarlama ve Google Adwords bannerlarının ilgili 
boyutlarda tasarlanması
* Şirket içinde kullanılacak o�ine grafik tasarım çalışmalarının 
yapılması ve baskı aşamasına getirilmesi

E-Ticaret Tasarım ve Pazarlama (2015)
Acun Medya A.Ş.

* Varolan projelerin tasarımsal iyileştirmeleri
* Yeni projeler için kullanıcı deneyimlerini göz önünde 
bulundurarak arayüz tasarımlarının hazırlanması
* Web arayüzde yapılan yeniliklerin, mobil tasarıma aktarılarak 
tüm cihazlarda kullanıcı dostu web ve mobil arayüzün sunulması
* Sitelerin bir çok tarayıcı ve mobil cihazla test edilip, en sağlıklı 
görünümü yakalamak için gerekli optimizasyonların yapılması
* E-ticaret sitesine ait sayfaların kullanıcı deneyimi testleri 
yapılarak verimliliği ve e-ticaret dönüşümünü arttırmak adına 
tekrardan tasarlanması
* Site içi SEO değişikliklerinin arayüze yansıtılması ve fayda 
sağlaması adına sayfa içine uygulanması
* Tasarımcıların kullanabilmesi için genel banner ve mailing 
şablonlarının hazırlanması
* Online pazarlama ve Google Adwords bannerlarının ilgili 
boyutlarda tasarlanması

Web & Grafik Tasarım Uzmanı (2009)
İntersales Marketing Solutions

* Pratikev.com ve istanbultoptan.com üzerindeki sayfalara ait 
tasarımların hazırlanması
* Hafta içinde gönderilecek olan kampanya ve ürün mailinglerinin 
görsel tasarımları ve HTML dökümanının linkli bir şekilde 
hazırlanması
* Google Analytic verilerinin raporlanması
* Yeni ürün görsellerinin temizlenmesi ve kampanya yapılacak 
ürünlere ait kampanya tasarımlarının hazırlanması
* Kategori yönetiminin planladığı ürünlerle ilgili banner 
tasarımlarının yapılması
* Araç ve otobüs giydirmesi için o�ine reklamların tasarlanması
* Aylık olarak dergi ve gazetelerde çıkacak olan o�ine reklamların 
tasarlanması

Web Proje Yöneticisi (2008)
Erişim İthalat ve İnternet A.Ş.

* Yeni sitelerin kreatif arayüz tasarımlarının hazırlanması
* Tasarımların HTML ve CSS olarak wordpress ve jooomla gibi 
hazır içerik yönetimi yazılımlarına giydirilmesi
* Google Webmaster'a yeni sitelerin eklenmesi ve istatistiklere 
göre site içi SEO çalışmalarının iyileştirilmesi
* Google'da ön plana çıkartılmak istenen sitelerle ilgili site dışı 
SEO çalışmalarının yapılması
* Google Analytic verilerini yorumlayarak kullanıcı deneyimlerinin 
iyileştirilmesi ve ziyaretçi istatistiklerinin raporlanması
* Sitelere ait domainlerin ve host paketlerinin yönetimi
* Yeni web projeleriyle ilgili AR-GE çalışmalarının desteklenmesi 
ve araştırmaları

Teknoloji Uzmanı (2004)
İstanbul Bilgi İşlem ve İletişim

* Danışmanlık hizmeti verilen firmaların yazılımsal ve arızalardan 
kaynaklı donanımsal yenilemelerin yapılması
* Firmaların 6 aylık periyodik servis bakımları ve sistem 
güncellemelerinin yapılması
* Firmaların finansal verilerinin yedeklenmesi ve otomatik 
yedekleme cihazlarının kurulumları
* Bilgisayarlar için gerektiğinde işletim sisteminin formatlanması 
ve kullanılıyorsa eğer tekrardan Active Directory ortamına dahil 
edilmesi
* Okul, firma ve hastane projeleri için internet ve veri aktarım 
sistemlerinin kurulumu
* Server 2003 üzerine Active Directory yapılandırma ve kullanıcı 
yetkilendirilmesinin yapılması
* Çözüm ortağı olunan LOGO firmasına ait muhasebe 
programlarının server üzerine kurulması ve yapılandırılması

Freelance olarak destek verdiğim bazı projeler ve firmalar

Altıncı Cadde, Acun Medya, 
Scroll Dergisi (İlkay Zaman), BenQ, 
Dekorazon.com, Milkway, 
Joker.com.tr, Neval Group, Dilşeker

VAKİT AYIRIP İNCELEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.
Önerileriniz için;
bilgi@mustafabal.co


