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Öğrenciyken çalışmaya başladığım yıllardaki gibi
sektörümüz ile ilgili vaka çalışmalar yaparak sürekli
kendimi geliştiriyorum. 3,5 sene durmaksızın
çalıştığımız Gaziantep Ticaret Odası'nda piştikten sonra
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde kendi okuduğum
bölüme eğitimler vermeye başladım. Tüm bunları
başarabilmemin sebebi sınırlarımı her zaman zorlamam
oldu. Bunun en büyük örneği bitirme projemi çizgi roman
olarak seçmemdi. Bana birçok kapı açtığını gördüm.

Eğitim verdiğim sırada programları unutmamak ve pratik
yapabilmek için freelancer oldum ve hala birçok proje
hazırlamaktayım.

İş Uzmanlığı
- Grafik tasarımı
- Video kurgu ve montaj
- Web sitesi ve SEO
- Çizim ve dijital çizim
- Fikir ve proje üretimi
- Hedef kitle analizi
- Sosyal medya yönetimi

Temel Becer�ler
- İletişim
- Fotoğraf ve video çekimi
- Kodlama
- Ses ve müzik düzenleme
- Gitar ve ses sanatçılığı
- Dijital pazarlama

İlet�ş�m B�lg�ler�
E-posta: info@izelargul.com
İnternet sitesi: izelargul.com
Linkedin: /in/izel-argul/

Portfolyosu
Portfolyosu resmî sitesinde yer
almaktadır.

Görüntülemek için: izelargul.com

Kar�yer Özet�

Negerek�r.com.tr

Hasan Kalyoncu Ün�vers�tes�

Freelancer

Web Sitesi | Eylül 2019 - devam ediyor

Eylül 2021 - devam ediyor

Eylül 2021 - devam ediyor

- Kurucusu ve yöneticisi

- Öğretim Görevlisi

- Görsel İletişim Tasarımcısı

Gaz�antep T�caret Odası
Mayıs 2018 - 2021

- EFQM Mükemmelikte 5 Yıldız Ödülü'nde büyük bir rol üstlendi.
- RIO 11. Dünya Odalar Yarışması'nda projeyi anlatan videoyu hazırladı ve 1.'lik
kazandılar.
- 3,5 yıl boyunca neredeyse tüm videoları, tasarımları hazırladı. Alanı ile ilgili teknik
işlerden mesuldü.
- Ekibi ile birçok kez ana haberlere çıktılar, Twitter gündemde ilk sıralara ulaştılar.
Basında ekiplerinin başarıları ile ilgili haberler yazıldı.
-Social Media Awards Turkey yarışmasına 3 farklı çalışmaları ile katıldılar. Bu
çalışmaların video kurgularını ve tasarımlarını hazırladı. 2 farklı kategoride BMW,
Mercedes, McDonald's, Türkiye İş Bankası, Turkcell gibi büyük markalar ile 3 adet
finale kalan çalışmaları oldu. https://www.socialmediaawardsturkey.com/finalistler/


