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Interactive Art Director
1999 yılından bu yana iletişim sektöründe çalışmaktadır.

Istanbul, 1981

serkan.alp@gmail.com

be.net/serkanalp

linkedin.com/serkanalp

İnternet tabanlı projelerin tasarımı ve yönetimi konusunda
uzmandır. Kullanıcı odaklı projeler yaratmak için müşteri
beklentilerinin yanı sıra, hedef kitlenin beklentilerini göz önünde
bulundurarak, markaların hedeflerini gerçekleştirebilmesi için
çalışır. Kurumsal siteler, Web 2.0 projeleri ve iletişim çözümleri
konusunda tecrübe sahibidir.
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Serkan Alp

Deneyim
GROU.PS Inc.

02.2009 - 01.2013

Director of Services and Design
I L L US TRA TO R

12 milyondan fazla üyesi bulunan bir sosyal network yaratma platformu olan
GROU.PS 'un tasarim lideri olarak projenin görsel ihtiyaçları konusunda tüm

DRE A MWE A V E R

ekip ile beraber çalışmak ve kullanıcıların sorunsuz bir deneyim yaşaması için
gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılamak.

FL A S H

FZS Advertising
P RO JE CT MA NA G E ME NT

I P L O TZ

New Media Director

Ajans bünyesindeki markalardan Feast, Numil, Nivea ve Coca-Cola için
interaktif projeler üretmek ve yönetmek. Ajansın kurumsal tasarım ihtiyaçlarını
karşılamak.

S UB L I ME TE X T

Pure New Media
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03.2008 - 02.2009

J A VA S CRI P T

02.2004 - 03.2008
Interactive Art Director

CS S 3

Hillside, Philips, Efes Pilsen, Miller, Bridgestone ve Alarko Turizm Grubunun
tüm markaları için interaktif fikirler üretmek, tasarımını yapmak, iyileştirme ve
geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

HTML 5

PDI Digital Agency

Nitelikler

11.2002 - 02.2004

Junior Art Director

Yoğun çalışma ortamına alışkın, görev sorumluluğu taşıyabilen, mesleğinin
yeniliklerini takip eden, takım çalışması ruhuna sahip, yeni fikirlere ve

Superonline için; web sayfası, microsite, içerik ve satış sayfaları, mailing ve

öğrenmeye açık, ayrıntılar konusunda dikkatli, askerliğini yapmış, evli,

imaj gibi grafik tasarım unsurlarını hazırlamak. Flash animasyonlar üretmek ve

4 yaşında bir kızı olan ve yaptığı işi seven bir tasarımcı.

interaktif banner tasarımları yapmak.

Zaman Çizelgesi
G RO U.PS INC.

FZS

PURE NEW MEDIA ( ASKERLIK DAHIL)

PDI DIG IT AL AG ENCY
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Hizmet Verdiğim Markalar

Uzmanlıklar

Coca-Cola, Philips, Efes Pilsen, Miller, Alarko, Hillside City Club, Hillside

Product Design, Product Management, User Interface Design, Web Design,

Beach Club, Hillside Su Hotel, Cinecity, GROU.PS, Superonline, Bridgestone,

User-centered Design, User Experience, Usability, SaaS, Web 2.0, Social

Feast, 3M, Numil, Topkapı İplik, Mazars Denge, Genmar, Nobel İlaç,

Software, Online Identity, Technology Start-up, Digital Strategy, Digital

Kempinski Hotels - Çırağan Palace, SİF-JCB , Bosphorus Cup, Gorbon

Marketing, SEO, SEM, Direct Mail, Social Media, Social Design, Online

Yachts, Rödl & Partner, Oraturk Danışmanlık, Luma Danışmanlık, Gökkılıç

Communities, Design Strategy Design Thinking, Information Architecture.

Hukuk Bürosu...
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Eğitim

Hobiler

Çapa Atatürk İlköğretim Okulu / İstanbul

Teknolojiyi düzenli takip etmekten, fotoğraf çekmekten, müzik dinlemekten,

Şehremini Lisesi / İstanbul

teknik makaleler okumaktan ve firsat buldukça scuba diving veya rafting

Anadolu Üniversitesi / Bilgi Yönetimi Önlisans

yapmaktan hoşlanırım.

Linkedin'deki Tavsiyeler
Emre Sokullu

2 Aralık 2010

Founder & CEO, GROU.PS

Cenk Gümüşcüoğlu

14 Aralık 2012

Owner & Creative Director at Karbonat

“Serkan ustun profesyonel yetilerinin ve caliskanliginin disinda insani olarak da

“Serkan, hem Yirmiyedi'nin hem de Pure New Media'nın kuruluş süreçlerinden

cok uyumlu, takim calismasina yatkin, yonetici/toparlayici ozellikleri essiz olan

itibaren kurucu ekiplerde bulunmuş, her iki ajansın da temel yapı taşlarından

disiplinden taviz vermeyen bir tasarim uzmanidir. Calismalarinizla ilgili hangi

biri olmayı başarmış az sayıdaki kişiden biri.

kaynaga nereden ulasip, isi en kisa zamanda en iyi sekliyle size nasil teslim
edecegini kendi bilir. Serbest birakildiginda inanilmaz yaratici fikirler uretebilir.”

Reklam ve dijital iletişim sektöründe az bulunan meziyetlerden biri olan düzenli
ve disiplinli çalışma, yalın üretime yatkınlık ve uyum Serkan'ın en büyük
artılarından bir kaçı. İnteraktif dünyanın değişimine hızlı ayak uydurabilen,
kişisel gelişimine zaman ayıran bir Art Direktör olarak her zaman ekibimde

Zehra Usdiken

14 Aralık 2012

veya yakınlarımda olmasını arzu edeceğim bir çalışma arkadaşıdır.”

President at FZS

“Serkan FZS deki digital departmanın kuruluşunda görev alan ilk kişidir. Onun

Yakup Bayrak

takıma katılmasıyla FZS hizmetlerini digital platformlara taşıdı. Yaratıcı

15 Aralık 2012

Founder at KeyFruit | Projects & Products

tasarımları ve titiz çalışmasıyla ilk web projelerimize imza attık.”

“Serkan was and has always been the most reliable asset of the production
teams he has been a part of. Clean and tidy ui designs, an extreme curiosity

Volkan Ozcelik

28 Mart 2012

about the upcoming trends on the work he is responsible of and an always
positive attitude are the characteristics traits that make the "Serkan Profile" in

Mobile Front End Engineer at Jive Software

my mind.”

“It was a pleasure to work together with Serkan, as he has a very strong work
ethic and unparalleled creative mind -- which is essential to the team.

Engin Dumlu
Serkan carried a visionary leadership role in our company, designing the future
user-interface of GROU.PS. He had vision to see the possibilities and the
passion to turn that into measurable results for GROU.PS.
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co-VP of Technology , GROU.PS

18 Ekim 2012

“Serkan, ozellikle HTML ve CSS teknolojilerinde son derece uzman, Design &
I learned a great deal from Serkan, where finds a way to weather any storm

UX konularinda bugune kadar karsilastigim en iyilerden biridir. Terubesi ve

with a smile. I thoroughly enjoyed working with him at GROU.PS.

sogukkanliligiyla en kritik zamanlarda bile, elinde olan seceneklerin en iyi
sekilde degerlendirip kisa sure cozum uretebilir. Bu yuzdendir ki, kendisine

Working at a startup like GROU.PS is most challenging, and Serkan fulfilled all

`Doktor Serkan` diye hitap ediyoruz. Yaklasik 2 yil yanyana, buyuk bir keyifle

our requirements. I would recommend him with any project that requires the

calistigim is arkadasim ve dostum Serkan'a her konuda %100 guvenebilirsiniz.

very best in design and execution.”

Herhangi bir konuda cekinmeden benimle iletisime gecebilirsiniz.”
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Twitter da @salp
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