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Erzurum
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27.03.1979

Uyruğu

:

Türkiye

Medeni Durumu

:

Bekar
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:
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:
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EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
1998 – 2003 :

Mersin Üniversitesi

–

Gıda Mühendisliği Bölüm

1995 – 1996 :

Hacı Halit Erkut Lisesi

–

Kocaeli

1993 – 1995 :

Anıttepe Lisesi

–

Ankara

Ġġ TECRÜBELERĠ
12.2013 – 12.2016

:

www.adtriplex.com – Account Manager

. Network bünyesindeki yayıncıların hedefleri doğrultusunda performanslarını takip
etmek ve hesaplarını yönetmek, Clickwise.net, Propellerads, Adsterra, Upvalue,
Tatami–solutions, Adsalsa gibi global networklerin; Gezginler.net, Tamindir, Admatic,
Bonusbay, Picodi, Rtb House gibi yerel yayıncıların hesaplarını yönetmek
. Yayıncıların performanslarını düzenli olarak kontrol etmek ve onlara yeni programlar
önererek performanslarının artışını sağlamak,
. Sistem eğitimi vermek, hesaplar ile ilgili raporlama yapmak, toplantılar ayarlayarak
iş geliştirme fırsatları yaratmak, teknik konularda destek vermek,
. Global yayıncı portföyünü geliştirmek için networkler ile iletişime geçmek.
. Ay sonlarında yayıncıların mutabakatlarını gerçekleştirmek, faturalaşma ve ödeme
süreçlerini yönetmek
. Digital marketing, affiliate marketing, e-mail marketing, retargeting, CPC CPM
kampanyalar, hesap yönetimi, müşteri ilişkileri, raporlama konularında deneyim
kazandım
. Google Adword, Bing Adwords, Facebook Ads and Google Analytics, programmatic
hakkında bilgi sahibiyim
04.2013 – 12.2013

:

DTC Group – DıĢ Ticaret Elemanı

. Yönetici asistanı olarak çalıştım.
. Firmalarla gerekli görüşmelerin yapılması, yazışmaların yapılması ve evrakların
hazırlanması

03.2008 - 05.2012

:

Türkiye ĠĢ Bankası – Memur

2.5 yıl Genel Müdürlük’te çalıştıktan sonra Aksaray/İstanbul Şubesi'ne memur
olarak atandım.
Genel Müdürlük'te çalıştığım süre içerisinde;
. İş Bankası’nın çalışma prensipleri, kalite bilinci ve iç denetimi konularında
deneyim kazanmak
. Bölümler ve birimler arasında iş koordinasyonu kurmak,
. EFT, çek, havale, senet işlemlerinin düzenlenmesini ve takibini yapmak
. Rutin toplantılara, eğitimlere katılmak
Şubede çalıştığım süre içerisinde;
. Çek, senet, eft, havale, teminat mektubu, kredi..vb bankacılık işlemlerini
gerçekleştirmek
. Müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek
01.2007 - 11.2007

:

Cappy (Anadolu Etap ) – Gıda Mühendisi

Üretim sahasında üretimden sorumlu mühendis olarak çalıştım. Personel yönetimi,
problem çözme, rapor hazırlama konularında deneyim kazandım.
04.2005 - 01.2007 :
CarrefourSa – Mersin – Gıda Mühendisi
Gıda mühendisi olarak hipermarket içindeki tüm gıdaların kontrolünden, resmi kurum
işlemlerinden, iç ve dış denetimlerden ve personelin hijyeninden sorumluydum.
Denetim ve yöneticilik konularında deneyim kazandım.

YABANCI DĠL VE DÜZEYĠ
Ġngilizce

:

Advanced – IELTS 6 puan

Fransızca

:

Elementary

BĠLGĠSAYAR BECERĠLERĠ
Word, Excel, Power Point, Paint.net, Wordpress, Temel düzey Html

SERTĠFĠKALAR
11.2012 – 04.2013 :İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanı Programı Dış Ticaret Uzmanı
Eğitim dili İngilizce olan bu eğitimde dış ticaret konuları dışında iş İngilizcesi,
zaman yönetimi, problem çözme, takım çalışması, pazar araştırması, kültürel
farklılıklar gibi farklı konularda deneyim kazandım.

HOBĠLER
Trekking yapmak, Bağlama çalmak

