
merhaba

TASARIM HAYATTIR
Kafasının üzerinde her daim 
fikir baloncuğu ile gezen, 
ödüllü bir tasarımcı. 



hakkımda
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Ömer
Aydın



neler 
yapıyorum?

Metin Yazarlığı

Grafik Tasarım

Web Arayüz Tasarımı

Fotoğraf Çekimi

Sosyal Medya Yönetimi
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Proje Üretim ve Yönetimi

Gazete/Dergi Mizanpajı

Web Site Kodlama ve Yönetimi

Açık Hava Reklam Tasarımı



neler 
yaptım?

Grafik Tasarım

Web Arayüz Tasarımı

Metin Yazarlığı

Fotoğraf Çekimi

Sosyal Medya Yönetimi

Proje Üretim ve Yönetimi

Gazete/Dergi Mizanpajı

Web Site Kodlama ve Yönetimi

Açık Hava Reklam Tasarımı



grafik tasarım

TASARIM HAYATTIR
Mesajın en etkili bir şekilde
verilebilmesi için gerekli
görselin hazırlanması...



2012 yılından bu yana 
Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali
konsept tasarımlarını hazırlıyorum. 
Slogan ve içeriklerine destek veriyorum.

Uluslararası
Şiir Festivali
2012 yılından bu yana 
Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali
konsept tasarımlarını hazırlıyorum. 
Slogan ve içeriklerine destek veriyorum.



Kitap Fuarı,
Sempozyum ve
Açılışlar
Sultanbeyli Belediyesi tarafından
yapılan Kitap Fuarı, Sempozyum ve 
açılışların konsept tasarımlarını 
hazırladım.



Web Arayüz
Tasarımı

TASARIM HAYATTIR
İhtiyaçlara uygun, 
özgün web arayüz tasarımı



Sultanbeyli
Belediyesi
Sultanbeyli Belediyesi’nin web arayüz
tasarımını hazırladım. Proje yönetimini
üstlendim.



Altınay Koleji

Altınay Koleji’nin web projesini 
hazırladım ve yayın aşamalarını 
bizzat yürüttüm.



Sultanbeyli
Belediyespor
3.lig ekiplerinden Sultanbeyli
Belediyespor’un web sitesini tasarladım
kurulum aşamalarında yer aldım.



King
Karavan
Karavan Kiralama ve Satış imkanı 
sağlayan King Karavan projesini 
hazırladım ve tüm alt yapı hazırlıklarını
tamamladım. SEO çalışmalarını yaptım.



Neredegezelim

Gezi ve Seyahat sitesi projesini hayata
geçirdim. Marka ve kurumsal işlemleri
tamamlayarak yayına hazır hale 
getirdim. Yönetimini sürdürüyorum.



Atılgan
Tahin, Helva, Reçel
Köklü bir firma olan Atılan Gıda’nın
web sayfasını tasarlayıp, 
projesini teslim ettim.



metin
yazarlığı

TASARIM HAYATTIR
Hazırlanan tasarımlara uygun 
slogan ve spot metin üretimi



Kampanya 
oluşturma
İHH’nin “iyiliğe yol ver” kampanyasını
hazırladım. Görsel tasarımını da 
kendim yaptım. Bazı dergi ve 
gazetelere içerikler hazırladım.



fotoğraf
çekimi

TASARIM HAYATTIR
Anı yakalamak sanattır!



fotoğraf çekimi

Bir çok dış çekim, haber ve 
obje çekimleri gerçekleştirdim.



sosyal medya
yönetimi

TASARIM HAYATTIR
Dijital itibar yönetimi..



sosyal medya
yönetimi
Sultanbeyli Belediyesi, King Karavan,
Nerede Gezelim gibi etkin sayfaların
içerik yönetimlerini gerçekleştirdim. 



proje üretim ve
yönetimi

TASARIM HAYATTIR
Fikir baloncuklarıyla dolu bir yaşam



Çiziyoruz

Web üzerinden gelecek özgün 
çizim taleplerine cevap verebilecek 
bir alt yapı hazırlanması.



Nerede Gezelim

Tatil fikir ve önerilerinden oluşan 
bir web sayfası hazırlanması.



gazete ve dergi
mizanpajı

TASARIM HAYATTIR
Ödüller aldığım alanla 
ilgili çalışmalarım...



gazete
mizanpajları
Okul yıllarımda başlayan 
sayfa tasarımı çalışmalarım 
daha sonraları ödülle birlikte bir çok 
proje üretmeme sebep oldu...



dergi
mizanpajları

Bir çok derginin konsept tasarımlarını
hazırladım. Düşünceden yayın 
aşamasına kadar her alanda yer aldım.



Ömer Aydın
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