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Hakkımda
2013'te "Web Tasarım ve Programlama" bölümünden sınıf 1.'si olarak lise öğrenimimi, 2016 yılında
"Bilgisayar Programcılığı" bölümünden sınıf 2.'si olarak MYO öğrenimimi, 2020 yılında Kamu Yönetimi
bölümünden Onur belgesi alarak Lisans eğitimimi tamamladım. Eğitim gördüğüm süre boyunca çalıștığım
șirketten ayrılmadan 8 yılı; farklı görev/pozisyonlarda, çok fazla projede, farklı teknolojilerle görev alarak
hem kendimi hem șirketi daha üst seviyelere tașıdığıma inanıyorum.
Görev aldığım süre boyunca; Salt PHP, OOP ve MVC yapısı ile çok fazla özel projeler ve kișisel sayfaları
PHP ve JS ile geliștirdim. E-Ticaret & Haber yazılım sistemleri, Network Marketing sistemi, Truzim &
Eğitim sektörü ve özel CRM ve CMS sistemler gibi çok farklı alanlarda tecrübe ederek onlarca
hizmet/sektör grubu üzerinde çalıșmalar yaptım.
Eski șirketimde yaklașık 3 yıl boyunca Codeigniter 3 & MysQL altyapısını kullanarak orta ve büyük çapta
10 proje çıkardım. Bu projeler kapsamında pozisyon olarak Full Stack olarak çalıștım, bu bana hem backend hem de front-end tarafına hakim olmamı sağladı.
Bir proje için front-end dünyasına adım attım ve bu yönde ağırlıklı olarak çalıșarak önce Vue.js ile bir proje
çıkardım (Namlı Truzim). Daha sonranları bir SaaS proje için kullanacağımız teknolojiler üzerinde
araștırma/öğrenme sürecini yürüttüm. Bu araștırma/öğrenme süresi boyunca (Node.js, GraphQL,
Electron.js vb.) teknolojileri test ederek deneme fırsatı buldum.
React.js ağırlık verdim ve öğrendikten sonra Next.js, Gatsby.js ile örnek projeler yaptım. Daha sonraları
mobil tarafında React-Native ile kendimi geliștirmek için basit bir TDK App yapıp Github repoma ekledim
ve halen front-end yönünde çalıșmalarım devam ediyor.
Șu anki bulunduğum șirkette ağırlıklı olarak Symfony üzerine geliștirme yapıyorum.

Eğitim Bilgileri
10/2015 – 07/2020
Denizli, Türkiye

Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi, Lisans
Kamu Yönetimi

09/2013 – 07/2015
Denizli, Türkiye

Pamukkale Üniversitesi - Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu,
Ön Lisans
Bilgisayar Programcılığı

09/2012 – 06/2013
Denizli, Türkiye

Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Lise
Web Tasarım & Programlama
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Yabancı Diller
İngilizce

Teknik Doküman Okuma

İș Deneyimleri
10/2020 – ...
İstanbul

Modanisa, Software Developer
Firma bünyesinde bulunan yazılımlar için geliștirme ve iyileștirme. (Pure PHP,
Symfony, Mysql ..)

09/2012 – 08/2020
Denizli, Türkiye

Hașem Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Ltd. Ști.
Software Developer
Tam zamanlı
Haziran 2019 – Ağustos 2020
Front-end tarafında çalıșmalar yürütmeye bașladım. İlk bașta Vue.js & PHP
(Rest Api) ile orta/büyük çapta bir uygulama çıkardım. Projenin ihtiyaç
duyması halinde uygulamak adına React.js ve React Native öğrenerek
denemeler yapıyorum. (Next.js, Gatsby vb.)
Senior PHP Programmer
Tam zamanlı
Haziran 2017 – Haziran 2019
Pure PHP, Codeigniter, VCS (Github, Bitbucket), Mysql, Mssql, Jquery,
Javascript, Css, Photoshop teknolojileriyle birlikte proje geliștirme ve
yönetme.
PHP Developer
Tam zamanlı
Haziran 2015 – Haziran 2017
Güncel teknolojiler ile hazırlanan projelerin yönetim ve sunum tarafındayım.
Kimi zaman takım lideri kimi zaman takım oyuncusu olarak yer alıyor ve çok
fazla proje ile hașır neșir oluyorum bu da bilgi ve tecrübeme etki ediyor.
PHP Web Developer
Tam zamanlı
Haziran 2013 – Haziran 2015
Basit php ile hazırlanmıș web sayfaları ve e-ticaret sayfalarında modül
geliștirme.
Stajyer
Eylül 2012 – Haziran 2013
Php ile hazırlanmıș web sayfalarını tasarımsal ve yazılımsal düzeltme ve
içerik girme.
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Beceriler
PHP

Codeigniter, Laravel

JS

MysQL
CSS

Vue, React, Next, Gridsome

Mobile

React-Native

Projeler
03/2015 – 09/2020

Vidoport, Online Eğitim Portalı
Udemy, Vidobu gibi online Excel, SQL, Word vb. MS eğitimleri sunan içerisinde
geniș bir yönetim yapısı bulunan ayriyeten kurumsal firmalar için yönetilebilir
bir sistem sunmakta. * Sistem sürekli geliștirilmekte.

01/2020 – 03/2020

Real Broker, Emlak Portalı
Sahibinden.com gibi sadece bir firmaya ait emlak ilanlarının listelendiği
içerisinde geniș bir ilan yönetim portföyü sunan, bayilik sistemi olan gelișmiș
sistem.

06/2018 – 02/2020

Otokontrol, Araç Ekspertiz Sistemi
Aracın ekspertiz ișlemi sırasında tüm ișlemler online sisteme aktarılarak tüm
ișlemler ana ekrandan ve yönetici panelinden takip ediliyor. * Sistem sürekli
geliștirilmekte.

07/2019 – 12/2019

Namlı, Ön Muhasebe Otomasyonu
İçerisinde; öğrenci/personel aylık servis ödemeleri, güzergah fiyatlama ve
yakıt/km hesaplama, tașıma ücretleri, araç MTV, sigorta, vergi, ceza, bakım,
personel giderleri, sigorta takip, parça takip vb. ișlemler ve ön muhasebe de
bulunan bir sistem.

06/2019 – 10/2019

Kukuroğlu, İplik Üretim Takip Sistemi
Tekstil fabrikasında bulunan iplik üretim bandlarının sistem takip ve yönetimini
sağlamak için kullanılan sistem.

01/2019 – 04/2019

Anademir, İnșaat Takip Otomasyonu
Bir inșaat firmasının projelerinde gerekli; personel, malzeme takibi, çalıșma
süreleri, iș takibi yapabileceği, stok ve tedarik etme gibi özellikleri bulunan bir
kapalı sistem üzerine kuruldu.

05/2018 – 09/2018

Sorunneydi, Hizmet Portalı
Armut.com gibi hizmetler sunan Türkiye geneli hizmet kategorilerine ait
firmaları toplayan bir sistem. Genel ișleyiș Armut.com benzeri bir yapıda talep
ve bu talebe karșılık veren sistemde firmalar barındırıyor.
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01/2018 – 05/2018

Özem, Zeytin Yağı Sıkım Takip Sistemi
Fabrikadaki üretim bandını online sisteme aktararak bir zeytinyağının
olușumunu ișleyen; mal giriși, tedarikçi giriși, tarla bilgileri, hava durumu
bilgileri, sıkım, bekletme, șișeleme, paketleme vb. raporların ve ișlemlerin
yürütüldüğü sistem.

06/2017 – 09/2017

Parçatalebi, Araç Parça Tedarik Sistemi
Armut.com benzeri araç parça talebi üzerine kurulan bir sistem. Sisteme düșen
parça taleplerine yine sistemde bulunan kayıtlı firmalar gelen talebi görerek
yanıt veriyor ve müșterinin uygun fiyatı seçerek parça tedariği sağlanıyor.

03/2016 – 03/2017

Bilisim.tv, Uzaktan Eğitim Merkezi
Uzman eğitmenlerin video eğitimleri sayesinde zamana ve mekana bağlı
kalmadan istediğiniz alanda uzmanlașın.

Sertifikalar
Kariyer Günleri, Buz Dağının Görünmeyen Yüzü

Katılımcıların Google Asistant , Google Cloud , Hypercasual
Mobil Oyunlar , Girișimcilik , Yapay Zeka , Veri Bilimi
konularında bilgi edindikleri bir etkinlik .

DevFest Denizli'19

Web Tasarım, Web Yazılım, Veri tabanı, Sosyal medya
hakkında yapılan projelerle birlikte sunum yapıldı.

...
Araștırmayı ve kod yazmayı, yeni bilgiler edinmeyi ve bu bilgiler ile ortaya güzel bir ürün çıkarmayı, takım
çalıșmasını çok seviyorum.
İyi bir firma/ekipte çalıșmayı ve çalıștığım süre boyunca pozisyon/görev ayırmaksızın elimden gelenin en iyisi
ile bulunduğum yere katkıda bulunma gayreti içerisindeyim.
Bașarıyı bekleyerek değil ; çaba göstererek elde edeceğim inanıyorum.
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