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DENEYİM

Innovance —Senior Android Developer
KASIM 2021 - GÜNÜMÜZ

Invio—Android Team Lead
ŞUBAT 2020 - KASIM 2021

HOPI uygulamasında Fintech modülünde geliştirici olarak çalışmaktayım.
Uygulama üzerinde diğer ekiplerin yapmış olduğu geliştirmeleri gözden
geçirme sürecini yönetmekteyim.

Ülker holding bünyesinde bulunan İstegelsin ürününde android uygulama
geliştirici ve takım lideri olarak yaklaşık 1.5 yıl olarak çalıştım. Mimari
anlamda yaşanan teknik sorunlarda takıma destek vermeye devam
etmekteyim.

Intertech — Android Developer
MAYIS 2018 - ŞUBAT 2020

Denizbank’ın mobil bankacılığı olan MobilDeniz ürününde android
uygulama geliştirici olarak çalıştım.

Invio — Android Developer
KASIM 2016 - MAYIS 2018

HOPI ve ÇalarkenDinlet ürünlerinde android uygulama geliştirici olarak
çalıştım.

Süleyman Demirel Üniversitesi — Web Developer
EKİM 2014 - KASIM 2014

Üniversite döneminde part time olarak .NET MVC framework’ü ile
üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde çalıştım.

BordoBT — Staj
AĞUSTOS 2015 - EYLÜL 2015

Üniversite döneminde part time olarak .NET MVC framework’ü ile öğrenci
bilgi sisteminde çalıştım.

YETENEKLER

 Android

 Kotlin

 Java

 Flutter

 Dart

 Laravel

 GraphQL

HAKKIMDA

Uygulama geliştirme ve
mimari altyapı kurma
üzerine çalışmayı ve bunlar
hakkında okumayı
seviyorum. Mobil uygulama
geliştirme üzerine tam
zamanlı olarak çalışsam da
diğer teknolojileri yakından
takip etmekte ve örnek
uygulamalar üretmekteyim.
Bilişsel psikoloji üzerine
kitaplar okumakta ve
buradaki öğrenimimi
yazılımda bilgiyi saklama ve
anlamada kullanmaya
yoruyorum.
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Veripark — Staj
AĞUSTOS 2014 - EYLÜL 2014

ASP.NET ve JQuery ile Japan Tobacco International ürününde staj
yaparken yer aldım.

EĞİTİM

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta — 3.06
EYLÜL 2011 - TEMMUZ 2016

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi, Giresun

PROJECTS

İSTEGELSİN
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.igapi.android.istegelsi
n

MOBİLDENİZ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denizbank.mobildeni
z

HOPI

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boynergrup.hopi

ÇALARKENDİNLET

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.turkcell.calarkendi
nlet

Yakın zamanda hobi olarak
edindiğim bazı bilgileri
Instagram post’u olarak
paylaşıyordum fakat
postların uzunluğu
dolayısıyla ilerleyen vakitte
Medium üzerinden devam
etmeye karar verdim.

https://www.instagram.com/
android.kt/

DİLLER
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