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Hakkımda
İş hayatına Bahçeşehir Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Asistanı olarak başladım.
Devamında teknoloji ve donanım editörü gibi unvanlar ile başta Doğan grubuna bağlı (PCnet, Chip)
dergiler olmak üzere Hürriyet Medya Towers’da tam zamanlı ve telifli yazar olarak görev yaptım. Son
olarak ASUS’da pazarlama bölümünde, Microsoft, Intel, Google, NVIDIA vb. firmalarla işbirliği içinde
değişik unvanlarla dijital pazarlama ağırlıklı çalıştım.
ASUS’da çalıştığım dönemde uluslararası iş deneyimi kazanarak, başta dijital pazarlama süreçleri
olmak üzere pazarlama faaliyetlerini öğrendim. Webmaster ve Pazarlama Uzmanı unvanları ile
sorumluluklar üstlendim. Webmaster olarak şirketin internet ana internet sitesi
(https://www.asus.com/tr/) Türkiye sayfası içerik yönetimi, alt sayfalar ve projelere uygun mikro
sitelerin tasarlanması ve uygulanması, kampanya epostalarının tasarlanarak duyurulması, billboard,
medya vb. alanların giydirilmesi gibi sorumluluklarım oldu. Pazarlama uzmanı olarak ise senelik
pazarlama bütçelerinin oluşturulması, uygulanması, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, ajanslar ve
işbirliği içinde olduğumuz ulusal ve uluslararası şirketlerle koordinasyonun sağlanması gibi görevlerim
oldu.
Aynı süreçte, dünya çapındaki tüm ASUS pazarlama ekipleri arasında ödül kazanan, fikir aşamasından
uygulama kadar tamamen sorumluluğunu üstlendiğim interaktif projeler gerçekleştirdim. Gene aynı
dönemde Microsoft işbirliği ile Office 2010 hediye kampanyası ve Google işbirliği ile Nexus 7 Hediye
kampanyası vb. projelerin tasarlanması ve uygulamasını da gerçekleştirdim.
Edindiğim bilgi birikimiyle Gravité isimli şirketimi kurdum. Şirketimiz bünyesinde sağlık sektörüne
yönelik Tarsis (http://www.tarsispv.com) isimli yazılımı geliştirdim. Tarsis'i Abdi İbrahim, Santa
Farma, Roche, Sandoz, Eczacıbaşı, Bayer, Abbott gibi firmalar başta olmak üzere 120'den fazla ilaç
firması kullandı. Gene sağlık sektörü başta olmak üzere saha ekip yönetimi için online çalışan
raporlama sistemleri geliştirdim. Bunların yanı sıra Gravité bünyesinde Pınar Süt Ürünlerinin Almanya
için kutu adaptasyonları, logo tasarımı ve değişik firmalar için internet sitesi tasarımı gibi pazarlama
işleri de yaptım.
Sayfa 1 / 3
Versiyon:23.11.2019

İş Deneyimleri
2013‐07|…

2013‐09 | 2014‐07

2012‐02 | 2013‐05

2010‐09 | 2012‐02

2008‐03 | 2010‐09

2008‐01 | 2009‐06

2007‐06 | 2008‐01

2007‐02 | 2007‐06

Kurucu
Gravité
Literatür tarama sistemi olan Tarsis uygulamasını, saha satış ekip
yönetim sistemi gibi özgün uygulamalar geliştirdim. İnternet site
tasarımı, sosyal medya uygulamaları, viral pazarlama çalışmaları,
amblem tasarımı ve kutu tasarım ya da adaptasyonu gibi pazarlama
hizmetleriyle birlikte, ilaçların ruhsatlandırılması için doküman
yönetimi gibi hizmetler de sundum.
Mekatronik Öğretmenliği
ÜST‐ZEM
2013‐2014 eğitim yılı için anlaştığım, 9‐13 yaş aralığındaki öğrencilerin
elektronik, bilgisayar ve mekanik konularındaki becerilerini test etmek
için görev yaptım.
Pazarlama Uzmanı
ASUS
ASUS'da pazarlama uzmanı olarak görev aldığım sürede ağırlıklı olarak
dijital pazarlama faaliyetlerini bütçelerini planlayıp, uygulayıp,
raporladım. Sosyal medya hesaplarının yönetimi, ajanslar ve iş birliği
içinde olduğumuz partnerlerle ortak sürdürülen kampanya ve dijital
pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu temel sorumluluklarım
arasında yer almaktaydı. Bununla birlikte diğer pazarlama
bölümündeki birçok çalışmaya da destek sağladım.
Webmaster
ASUS
ASUS'da webmaster olarak görev yaptığım süre boyunca şirketin tüm
internet sitelerinden sorumlu oldum. İçeriklerin Türkçeleştirilmesi, alt
sitelerin tasarlanıp uygulanması, interaktif uygulamaların yazılması,
mailing çalışmalarının hazırlanması ana görevlerim arasında yer aldı.
(Proje) Ürün Geliştirme
Ogatek Bilişim
Şirketin patenli ürünü olan KOPedal isimli bilgisayar donanımını
geliştirdim. Proje için çalıştığım süre boyunca ürünün tüm elektronik
ve mikroişlemci yazılımını geliştirdim. Ürünü seri üretime geçtikten
sonra da bir süre iyileştirme ve çeşitlendirme için danışmanlık yaptım.
Teknoloji Editörü (Telifli Yazar)
Chip Online
Doğan Burada Dergi grubuna bağlı Chip Dergisi'nin Online bölümü için
aktüel teknoloji haberleri yazdım.
Donanım Editörü (Telifli Yazar)
Pcnet Dergisi
Doğan Burada Dergi grubuna bağlı PCnet Dergisi'nin donanım editörü
olarak görev aldığım süre boyunca yeni ürünlerin karşılaştırılmalı
testlerinin yapılması, değerlendirilmesi gibi içerikler ürettim.
Donanım Editörü
Pcnet Dergisi
Doğan Burada Dergi grubuna bağlı PCnet Dergisi'nin donanım editörü
olarak görev aldığım süre boyunca yeni ürünlerin karşılaştırılmalı
testlerinin yapılması, değerlendirilmesi gibi içerikler ürettim.
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Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Asistanı
Haliç Üniversitesi
Mühendislik fakültesine bağlı laboratuvarlarda (ağırlıklı olarak
elektronik laboratuvarında) asistanlık yaptım. Son sınıf öğrencilerinin
bitirme projeleri için donanım üretim süreçlerinde yardımcı oldum.
Uzman Editör
Mobillife Dergisi
Pusula yayıncılığa bağlı Mobillife dergisi için aktüel teknoloji haberleri,
yeni ürünlerin incelenmesi ve testler yaparak içerik ürettim.
Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Asistanı
Bahçeşehir Üniversitesi
Ağırlıklı olarak üniversite bünyesinde hocalar tarafından geliştirilen
projelerin prototip üretimini üstlendim. Bunun yanı sıra laboratuvar
cihazlarının sürekli çalışır vaziyette olması gibi sorumluluklarım oldu.

Eğitim
Yönetim Bilişim Sistemleri – Lisans / Devam
Anadolu Üniversitesi

İktisat Bölümü – Lisans / Mezun
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi

Sertifikalar
Yeni Farmakovijilans Yönetmeliği ve Biyobenzerler Katılım Belgesi
Türkiye Farmakovijilans Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi
MED Akademi

Diller ve Ehliyet
Diller

Türkçe
İngilizce

Ehliyet

B Sınıfı (Aktif Kullanım)
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