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BAKIŞ AÇISI
Yazılım bir ekip işidir ve ekipteki herkes bir sisteme bağlı kalarak sorumluluklarını
yerine getirmelidir. Ve her birey sorumlulukları ile orantılı olarak kendisini ve dahil olduğu
sistemi geliştirmek için yeni sorumluluklar almaktan kaçınmamalı, cesur olmalıdır.

UZMANLIK ALANLARI
Php, Mysql, Javascript
10 yıldan fazladır bu 3 teknolojiyi uç noktalara kadar kullandım. Bilgi tecrübeyle
orantılıdır. Bundan sonra öğreneceğim konulara yeni bilgi yerine yeni tecrübe olarak
bakıyorum.
Html, CSS
Normal şartlar altında bir backend yazılımcısıyım. Fakat backend kodlarken gerekli
olduğu kadar front-end biliyorum. Departman yönetimi yapabilmek için ekibinizdeki
insanların geliştirdikleri teknolojilere hakim olmak gerektiği için bu alanda da bilgi ve
tecrübem bulunmaktadır.

GELİŞTİRİYORUM
Yazılım
Nodejs, React Native, Sql Server, Angular JS, React JS

Diğer
Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme Metolojileri, Ekip Yönetimi

Yapım gereği yönetim, liderlik alanlarında yeteneğim var ve bu alanlara ilgi duyuyorum. Bu
nedenle profesyonel olarak eğitim almadım fakat alaylı olarak bu alanda kendimi
geliştirmeye çalışıyorum.

YETENEKLER
- Analitik düşünme
- Liderlik
- Hızlı karar verebilme
- Sorumluluk Alabilme
- İletişim
- Takım çalışması
- Hata tespiti ve çözüm üretme
- Yenilikleri takip etme ve sisteme adapte edebilme

TECRÜBELER
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Haziran 2017 - Devam Ediyor…
Yaklaşık 1 yıl kadar proje yöneticisi ve takım lideri olarak görev aldım. Fakat bir süredir
şirket politikası gereği yaptığım görevin lider developer olarak devam ettiğini düşünüyorum.
Diğer çalışanlara ve şirkete geliştirme noktasında tecrübelerimden faydalanarak liderlik
ediyorum.

Proje Yöneticisi & Takım Lideri - Projesoft Teknoloji A.Ş.
Haziran 2016 — Haziran 2017
Daha önce Projesoft bilişim hizmetlerinde Sr. Php Developer olarak görevliydim.
Gelişen teknoloji , büyüyen pazar ve şirket hacminin artması, iş yoğunluğunun değişen
sisteme ayak uydurabilmesi için çalışma şekillerinin değişmesi ihtiyacı doğdu. Bu yüzden alt
yapıya hakimiyetim, geçmişteki tecrübelerim ve projesofttaki kariyerim nedeniyle bu düzeni
sağlamak için görev aldım.
Burada gelen projelerin tamamının genel koordinesini sağlamak, yazılım ekibinin
çalışmasını planlamak, yeni yapılacak geliştirilmelerin algoritmalarını hazırlamak, tasarım

ekibinin çalışma prensiplerini belirlemek, çalışanların işlerini nasıl daha kaliteli
yapabileceğini kurgulamak gibi sorumluluk alarak çalışmaya devam ediyorum.

Senior PHP Developer & Proje Yöneticisi - Panorama Ajans
Haziran 2011 — Devam ediyor…
2011 den bu yana ajansın tüm sunucu ayarlamaları, ve yeni projelerinin yönetimi ve
kodlanmasını yapıyorum.
Son olarak mobildiri.com üzerinden kurulan android,ios ve web arasında çalışan anaokulları
veya kreş ve veli arasında iletişim kurulmasını sağlayan bir yazılım geliştirildi ve halen
geliştiriliyor.
Bu projenin sunucularının ayarlarının sağlanması, sistemin projelendirilmesi ve
koordinasyonun sağlanması, web uygulamasının kodlanması, mobil platformların web
uygulaması ile konuşmasını sağlayan rest apinin projelendirilmesi ve kodlanmasını ve
sistemin geliştirilmesini yapıyorum.

Senior Php Developer at Projesoft E-Ticaret
June 2011 — June 2016
Yüksel trafikli e-ticaret sitelerinin alt yapısını hazırlamak geliştirmek düzenlemek.
Müşteri ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli modüllerin hazırlanması.
Varolan modüllerin iyileştirilmesi.
XML, WEBSERVIS, REST Entegrasyonlarının yapılarak diğer ıygulamalar ile haberleşme
sisteminin kurulması.
Refactoring: halihazırda yazılmış kodun tüm proje için geçerli olmak üzere modernize
edilmesi, geliştirilebilir hale getirilmesi işi.
Varolan kodun ve yeni yazolan kodların güvenliği
Yeni işlerin yönetimi ve şirket içi iş takip ve yönetimin iyileştirilmesi
Sektör yeniliklerinin ana projeye uygulanması
Projesoft : Türkiye’deki E-ticaret çözümleri sunan, E-ticaret sistemine özel istekler
geliştirebilen bir firmadır. Şu anda çeşitli sektörlerde Türkiye'deki bir çok büyük firmaya
destek vermektedir.

Php Developer at Bonsai Reklam Tanıtım
June 2009 — January 2010
Bonsai bir ajanstı. Fakat standart ajans dışında proje ajansıydı. Kendi projeleri ile
ilgileniyorlardı. Burada bir kaç adet ilan sitesi gibi yazılımlar geliştirdik. Normallerin aksine
panoramik fotoğraflarla ilanların yayınlandığı bir sistemdi. Gayet iyiydi fakat Türkiye
şartlarında şansı yoktu ve öyle de oldu.

Php Developer at CRM BİLGİ SİSTEMLERİ / CRM BILGI SISTEMLERI
Ocak 2008 — Haziran 2009
Eksen de bilişim departmanında çalışırken harita ve bilişimin ayrılmasına karar verildi
i, bilişim departmanı Crm bilgi sistemleri olarak yoluna devam etti. Biz de Crm de görev aldık.
İlk başta hedef expertiz olsa da daha sonra medikal, reklam, tekstil gibi çok daha farklı
firmalar ile iş yaptık. Bu çalışmalar neticesinde çok kapsamlı bir Crm yazılımı ortaya çıktı, her
sektör Crmin Nasıl olması gerektiğini öğretti. Burada yazılım olarak tecrübe kazanmanın yanı
sıra iş Nasıl yürütülür, Nasıl başarılı olur bunun üstüne tecrübe kazandım.
Bir süre kıdemli yazılımcı olarak çalıştım burada, daha sonra ortak oldum. Fakat
yürütmek mümkün olmadı ve kapatmak zorunda kaldık.

Php Developer at EKSEN HARİTA MÜHENDİSLİK / EKSEN HARITA
MUHENDISLIK
Kasım 2006 — Aralık 2007
Eksen bir harita firmasıydı, Aynı zamanda bilişim departmanı vardı ve burada harita
departmanı için websitesi vs geliştirirken aynı Zaman'da crm ve expertiz takip yazılımı
geliştiriyordu.

Ben de crm ve expertiz takip yazılımının geliştirilmesinde görev aldım, 2 yazılımcı 1
tasarımcı ve grafikerde oluşan bir ekip vardı.
Yazılımı, phpyi burada öğrendim diyebilirim. Burada yazılımı en saf haliyle kullandığım
için mantığı daha güzel yerleşti.

EĞİTİM
Bilgisayar Programlama ve Teknolojileri
Eylül 2004 — Haziran 2006

Karadeniz Technical University
Elektrik
Eylül 2001 — Haziran 2004

Düzce Endüstri Meslek Lisesi

