İş Tanımı
Son çalıştığım firmada görev aldığım konu başlıkları şunlardır: Bilgi teknolojileri yönetimi,
kurum içi yazılımsal ve donanımsal sorunlara müdahale, hastane otomasyon programının
yönetimi, web tasarımı, web yazılımı, kurum için yazılım çözümleri (intranet uygulamaları),
kreatif tasarımlar, sunucu ve e-posta yönetimi, domain tescili ve yenileme, bülten tasarımları
ve gönderilmesi, reklam tasarımları, reklam yönetimleri, reklam raporlamaları ve kurumun
ihtiyaç duyduğu diğer bilişim çözümleri.
Uzmanlık Alanları
1. Tasarım
a. Web Tasarımı
b. Kreatif Tasarımlar (Banner, Flyer, Broşür, Katalog, Dergi vb.)
2. Kullandığım ve hakim olduğum teknolojiler: ASP yazılım dili ile bir çok internet ve
intranet uygulaması geliştirdim. Parantez içindeki değerler 10 puan üzerinden bilgi ve
hakimiyet derecemi ifade etmektedir.
a. Sunucu Taraflı:
i. ASP (10)
ii. ASP.NET (3)
iii. PHP (7)
b. Veritabanı:
i. Microsoft SQL Server (10)
ii. MySQL (7)
iii. Microsoft Access (10)
c. Sunucu / İşletim Sistemi:
i. Internet Information Services (10)
ii. Windows Server 2003-2008-2012 (8)
iii. Windows 95-98-2000-XP-ME-Vista-7-8 (10)
iv. Linux Ubuntu-Pardus-Centos (4)
v. Apache (4)
d. İstemci Taraflı ve Üçüncü Parti Bileşenler:
i. HTML (10)
ii. CSS (10)
iii. Javascript (10)
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iv. JQuery (10)
v. Ajax (10)
vi. Angular JS (3)
e. Versiyon Kontrol Sistemleri
i. Git (5)
f. Program:
i. Adobe CC Ailesi
1. Photoshop (7)
2. Illustrator (4)
3. Dreamweaver (10)
4. Premiere (8)
5. After Effects (5)
6. Acrobat (10)
7. Audition (5)
8. Fireworks (10)
9. Flash (7)
10. Media Encoder (8)
ii. Navicat (10)
iii. Filezilla (10)
iv. PhpStorm (7)
v. SQL Server Management Studio (10)
vi. 3D Studio Max (5)
vii. Microsoft Ofis Ailesi (10)
g. Sosyal Medya ve Reklam
i. Facebook sayfa tasarımı, yönetimi ve reklamları
ii. Twitter sayfa tasarımı ve yönetimi
iii. Linkedin yönetimi
iv. Google Adwords (Reklam veren) kampanya yönetimi ve raporlaması
v. Google Adsense (Yayıncı) yönetimi
vi. Bülten – Mailling tasarım, gönderim ve raporlaması
h. Arama motoru optimizasyonu (SEO, Search Engine Optimization)
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