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Özgeçmişim ve yeteneklerim hakkında sizlere bilgi vermek ve iş başvurum hakkında 
karar vermenize yardımcı olacağını düşündüğüm bazı özelliklerden bahsetmek isterim.
Kariyerimin doğru yerden başlayıp ilerlemesine yardımcı olacağınıza inanmaktayım. 
Çünkü sanat ve toplum ilişkisi içinde doğru bir yerde durduğunuzu düşünmekteyim. 
Bu bağlamda ben de katkıda bulunmak istemekteyim. Özellikle insanların seçim 
yaparken tutundukları tavrı ve neleri ön plana aldıklarını yeterince gözlemlediğimi 
düşünüyorum. Yapmacıklıktan ve gelip geçen akımlardan çok içselleştirilmiş ve özgün 
tutumlarla ilgilenmekteyim. Bundan önce özel sektördeki ve kamudaki deneyimle-
diklerim bu düşüncelerimin gelişmesine ve aslında benim nereye yönlenmem gerek-
tiğini bulmama yardımcı oldu.

Öne çıkan özelliklerimi şöyle özetleyebilirim:

•Kamera, ışık ve diğer aparatları kullanma ve durumu en doğal yansıtan biçimde 
görüntü alma işlemlerini rahatlıkla yapabilmekteyim.

•Belli bir amaca uygun afiş ve görsel hazırlama konusunda sonuca gidici çalışmaları 
yapıp sonlandırabilmekteyim.

•İmaj konusunda ne yapılırsa, özelliklerin öne çıkarılabilmekteyim ve yaratıcı fikri 
ortaya koyabilmekteyim.
•Beğeni ölçütlerim bir hayli ortalamanın üstünde sonuç veriyor. Bu yönde denemeler-
im oldu. Seçtiklerim çoğunlukla ortak beğeni aldı. Estetik gözlemlerime güveniyorum.

•Konumla ilgili olarak bilgisayar ve ilgili bütün programları ustalıkla kullanabilmek-
teyim. Özellikle; (illustrator,photoshop,premiere,resolve) 

Özellikle post-prodüksiyon ve çekim konularında uzmanlaşmayı hedeflemekteyim. Bu 
hedefe varmak için animasyon konusunda ilerlemek gerektiğini düşünmekteyim.
Pozitif bir kişiliğim var. Bulunduğum ortamlara pozitif katkılarım oldu. Bu özellikler-
imle değerlendirilmemin yanı sıra, benim de iş hayatına doğru bir yerden başlamama 
vesile olabileceğinizi tekrar değerlendirmekteyim. Teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla,
Yunus Tokmakoğlu
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HOBİLER
•Fotoğrafçılık.
•Amer�kan futbolu 5 yıl devam ett�rd�m.
•D�j�tal ç�z�m, sulu boya, kara kalem ç�z�mler.
•Kurgu montaj.

•Özgün f�k�r ve projeler üreteb�l�r�m.
•İllüstrasyon ve t�pograf� üzer�nde becer� sah�b�y�m.
•Vektör görsel oluşturma ve fotoğraf düzenleme becer�ler�ne 
sah�b�m.
•Reklamcılık ve mesaj veren tasarımlara �lg�l�y�m.

BECERİLER

EĞİTİM

2008 - 2012
AYŞE ABLA KOLEJİ FEN LİSESİ

2014 - 2019 | SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
TOBB ETÜ UNİVERSİTESİ

YANDAL GÖRSEL İLETİŞİMİ TASARIMI 

Tecrübeler
Graf�k tasarımcı

2014- 2017
Tem Tour

•Logo, kurumsal k�ml�k, ürün broşürler�, katalog, af�ş, kampanya 
görseller�, stant, basılı yayın, k�tap kapakları, ürün kutusu, promos-
yon malzemes�, banner, hareketl� banner tasarımlarını yapıp, 
sunumlarını hazırladım.
•Basılacak materyaller�n doğru basılab�lmes� �ç�n baskı önces� tüm 
tekn�k �şlemler göz önünde bulundurularak tasarımların baskıya 
hazırlanmasını, baskı onay süreçler�ne katılarak tasarımın �ş 
sonucuna hedeflenen b�ç�mde aktarılmasını sağladım.
•Pazarlama ve tanıtım faal�yetler� konusunda gereken af�ş, duyuru, 
tanıtım materyal�, reklam vb. �çer�ğ�n bel�rlenen kal�te standartlarına 
uygun şek�lde hazırladım.
•Sosyal Medya Paylaşımları yaptım. (E-t�carette satışı yapılacak 
ürünler�n görsel tasarımları, Özel Günler, Kampanya Görseller�, 
GIF/V�deo vb )

Sanat yönetmen�
2016 - 2017/ 3 AY staj 
Antalya Müzes�

•Müze ve serg� tasarımı, m�mar� projeler�nde görev, f�k�r aşamasın-
dan uygulamaya ve hazır çıktıya kadar tasarım gel�şt�rme sürec�n�n 
her aşamasında akt�f rol,
•Görsel kompoz�syon kompoz�syonlar� sl�der ve g�mbal kullanarak 
eser fotoğraflama (3 boyutlu çek�m, pozlama, odaklama, renk ve 
aydınlatma)
•Kültür Bakanlığı’nın onayı �le 3 af�ş tasarımı yaptım.
•Organ�zasyon fotoğrafları çekt�m.
•Arş�vleme ve envanter defter� hazırlama konusunda b�lg� sah�b�y�m.

Kameraman
2017- 2019 / 3 AY staj 
TRT ANKARA OR-AN

•Kamera kullanımı (d�z� çek�m�, röportaj, vs.) 
•Tr�pod, Dolly, ışık, vs. kullanımı hakkında tecrübel�y�m.
•Canlı yayın tecrübeler�m oldu.
•Işık kullanımı ve ses kayıt hakkında b�lg�l� sah�b�y�m.
•Stüdyo kurulumu hakkında b�lg� sah�b�y�m.
•Kamera kurulumu yapab�l�r�m.

Montaj ve Kameraman
2017 - 2018 / 9 AY yarı zamanlı
FİLM İCABI / ODA AJANS

•Ed�t �şler� (ed�us, f�nalcut X, prem�ere)
•Resolve v�deo renk ayarı
•Kamera kullanımı 
•Kamera arkası çek�mler
•Yeş�l perde kullanımı
•Telescreen programı ve prompter kullanımı

İspanyolca

DİL BİLGİSİ
Türkçe Rusça

İng�l�zce

Ed�us, Resolve, F�nal Cut  ve Prem�ere

PROGRAMLAR

MS. Off�ce, OS X, W�n vb. 

Adobe CC Su�te (Ps,A�, vb.)

Corel, Dreamweaver ve Aud�t�on 

After Effect, 3ds MAX ve Maya

Kurgu-Montaj

Graf�k tasarım

An�masyon

Fotografçılık


