Kerim Ayhan
Front End / UX - UI Developer

İletişim Bilgileri
E-Posta

: kerimayhan@gmail.com

Adres Bilgileri

: Türkiye - İstanbul(Asya) - Ümraniye - Çakmak Mh

Cep Telefonu

: 90 (554) 973 89 98

Kişisel Web Sayfası : http://www.kerimayhan.com.tr

Kişisel Bilgiler
Toplam Tecrübe

: 3 Yıl

Çalışma Durumu

: Çalışıyorum

Eğitim Durumu

: Üniversite (Mezun)

Medeni Durumu

: Bekar

Uyruk

: Türkiye Cumhuriyeti

Askerlik Durumu

: Yapıldı (30.09.2011)

Doğum Tarihi

: 10.08.1985

Doğum Yeri

: Türkiye - Ordu

Sürücü Belgesi

: B (2012)

İş Deneyimleri

İş Deneyimleri
Yazılım Uzmanı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
08.2015-... (1 ay) İstanbul(Asya) - Türkiye Tam Zamanlı
Bilgi Teknolojileri Strateji ve Yönetişim Müdürlüğü kapsamında, bankamızın web sitelerinde ve bütün bilişim ekranlarının arayüzlerinin takibini
yapmak, burada kullanılacak teknolojilere karar vermek, kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü testlerinin takibi ve raporlanması sonucunda,
bankacılık sistemlerini hem kullanıcı için hem de banka çalışanlar için maksimuma çıkarmak.

Web Tasarım Uzmanı
Telpa Telekom A.Ş.
09.2014-07.2015 (10 ay) İstanbul(Avr.) - Türkiye Tam Zamanlı
B2B ve B2C sitelerimizdeki tüm görsel çalışmaların yürütülmesi,
Görsel yapısı hazırlanan tasarımların, HTML, CSS, javascript ve jQuery kullanarak front end tasarımının oluşturulması, visual studio'da
sayfanın oluşturulması ve backend kodlamasının yapılması amacıyla sayfanın ilgili arkadaşlara iletilmesi.
Sayfanın backend kodlamaları yapılıyorken, frontend ile alakalı işlerde ilgili arkadaşlara destek verilmesi.
Browser uyumluluğu yönünde çalışmaların yapılması.
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Sitelerimizin tanıtım çalışmalarına destek verilmesi,
Sitelerin kullanım istatistiklerini takip ederek projelerin geliştirilmesine destek olunması.
Özellikle PHP dilinde geliştirilmiş açık kaynak kodlu enterprise uygulamaların kurulması, uyarlanması ve gerekli geliştirmelerin yapılması.
Android ortamı için frontend tasarımların oluşturulması, eclipse üzerinde frontend tasarımın xml altyapısının oluşturulması.

Web Geliştirme Uzmanı
Medanis Bilişim A.Ş.
11.2013-06.2014 (7 ay) Ankara - Türkiye Serbest
Firmanın freelance destek vererek alınmış olan özellikle ARGE ağırlıklı, yoğun kodlama gerektiren işlerin yerine getirilmesi, Gerektiğinde önyüz
tasarımı işlerine yardımcı olunması...
Günce 3 saat çalışarak haftada minimum 15 saatlik zaman zarfında firmaya destek verilmiştir.
İsim vermemin etik olmayacağından (benle birlikte birçok kişi eşzamanlı proje içinde yeraldı) yapmış olduğumuz projeleri belirtmek istemiyorum.

E-ticaret Yöneticisi/Yönetmeni
SYMEDYA
04.2013-07.2014 (1 yıl, 3 ay) Ankara - Türkiye Tam Zamanlı
gomlekchim.com ve tailorissimo.com sitelerinin bütün kodlama ve tasarım işleri tarafımca düzenlenmiştir, bazı detayları listelersek;
Kuruluş sürecinde php, mysql, css, javascript ve jquery kullanarak sitelerin kurulumlarının tamamlanması,
Sitenin güvenliği sağlayacak SSL gibi güvenlik araçlarının kurulumu ve yönetimi,
Sitenin görsel tasarımının tamamlanması, gerekli güncelleme, yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Gerekli durumlarda Photoshop kullanarak çekimi sağlanan resimlerle bannerların oluşturulması ya da slaytlarda paylaşılacak resimlerin
oluşturulması,
İsviçre ofisiyle bağlantılı olarak yurtdışı sitemiz olan tailorissimo.com ile alakalı düzenlemelerin yapılması,
E-ticaret sitesinin günlük işlerinin takibini yapmak, yeni kumaşların girişi, artık üretilmeyecek kumaşların kaldırılması, kampanyalarla alakalı
güncellemeler yapılması,
Sunucu barındırma hizmetin sağlayan firmalarla görüşülerek karşılaşılan sunucu problemlerine acil çözümler getirilmesi,
Site hızı ve kodlama düzenini iyileştirecek düzenlemelerin yapılması,
Genel bilinen SEO kurallarına uyularak site içeriğinin ve kodlamasının düzenlenmesi,
Analytics raporlamalarının oluşturulması, analytics ve adwords hesaplarının verimli çalışması için kodlama çalışmalarının yapılması,
Freelancer çalışanlarla yaprak siteler kurulumuna yönelik makale alımı ve yayınlama çalışmalarının yapılması, satın alınan makaleleri
wordpress blog sitelerimizde SEO kurallarına yönelik düzenleyerek paylaşımının sağlanması,
Yine freelancer çalışanlarla 3D Max ile oluşturulan 3 boyutlu gömlek modellerinin oluşturulmasının istenmesi,
Dışarıdan destek alınması gereken durumlarda ilgili kişiye ulaşılmasının sağlanması,
Google webmaster tools kullanılarak indeksleme raporlarının oluşturulması, varsa hataların çözümü yolunda adımların atılması,
Gerekli olduğu zamanlarda telefonla arayan müşterilere yardımcı olarak satış işleminin gerçekleştirilmesi gibi işler yapmaktayım.

E-ticaret Yöneticisi/Yönetmeni
FCL ASSIST
05.2012-02.2013 (9 ay) Ankara - Türkiye Tam Zamanlı
Web sitesinin içerik yönetimi ve iş akış süreçlerini yönetmek,
Hedef kitleye uygun online iletişim ve satış pazarlama stratejilerini geliştirmek ve yönetmek,
Satışı yapılacak ürünlerin resim, içerik, özellik ve tanıtım yazılarının düzenlenmesi ve takibini yapmak,
Online satış üzerine gerekli diğer departmanlar ile koordineyi sağlamak,
Ürünlerin veritabanı bilgilerini denetlemek, fiyat kontrolü ve ürünlerin satışa açılması süreçlerini yönetmek ve takip etmek,
Yeni kampanyalar ve uygulamalar konusunda yaratıcı fikirler üretmek ve online satış üzerinde bu kampanyaları uygulamak,
Satışı gerçekleşen ürünlerin depo lojistik bölümü ile entegre şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamak,
Satış sonrası hizmetlerin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini oluşturmak,
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Sosyal paylaşım sitelerinde marka iletişimini gerçekleştirmek,
Benzer rakip firmaların e-ticaret çalışmalarını takip etmek.

Muhasebe Stajyer
Ünye Belediyesi
06.2006-07.2006 (1 ay) Ordu Tam Zamanlı
Belediyenin günlük muhasebe işlerinin takibi

Eğitim Bilgileri
Üniversite (Lisans)
09.2006-06.2010

Anadolu Üniversitesi - (Örgün Öğretim)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
(İngilizce) (İngilizce)

Üniversite (Lisans)
09.2004-Terk

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - (Örgün
Öğretim)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
(İngilizce) (İngilizce) - Üstün Başarı Bursu (%
100)

Lise
06.2002

Ünye Anadolu İmam-Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi (Y. Dil Ağırlıklı)

2.60/4

4,49 / 5

Yabancı Dil

İngilizce

Okuma
İleri

Yazma
İleri

Yetkinlikler

Bilgisayar Bilgileri

Lütfen aşağıdaki belirtilen kullanmakta olduğum
programları inceleyiniz.

Sınav Bilgileri
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavı)(70,45046)
ÖSYM - 05.2015
Sayısal 70.45046
KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)(77,5)
ÖSYM - 09.2014
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Konuşma
İleri

Yetenekler
Yetenek

Seviye

MySQL
CorelDraw
Photoshop
Windows XP
ASP

Burslar/Projeler
Onur Belgesi: Lise hazırlık sınıfında okul içi ve dışındaki örnek olacak hareket ve davranışlarımdan ötürü okul müdürlüğü tarafından onur
belgesiyle ödüllendirildim.
Yüksek Onur Belgesi: Üniversite birinci sınıfının birinci ve ikinci döneminde okul notlarındaki 3.50 üzerindeki ortalamadan dolayı, iki dönem üst
üste Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazandım.

Ek Bilgiler
Hobiler/İlgi Alanları : Futbol, basketbol gibi sportif faaliyetleri şahsen yapmak ve mümkün
olduğunda izleyicisi olmak katılmak temel hobilerim arasındadır. Özellikle
futbolu çok severim ancak bu sevgi taraftarlık değil izleyici düzeyindedir.
Film izlemeyi, sinemaya gitmeyi çok severim. Kitap okumak da sevdiğim bir
faaliyettir ancak kişisel gelişim, siyasi, tarih konulu kitaplar yerine daha çok
zaman geçirme amaçlı roman okurum. Özellikle üniversite zamanlarında
bilgisayar oyunlarıyla çok zaman harcarken şu an öyle bir zamanım yok,
boş zamanlarımı genellikle şahsi sitelerimle veya freelancer olarak aldığım
web site tasarımlarıyla uğraşarak geçirmekteyim.
Üye Olunan
Topluluklar

: Eskad (Kıbrıs Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) Üniversite yıllarında
İşletme Kulübünün yönetim kadrosundaydım akabinde yönetimdeki
uyumsuzluklardan dolayı arkadaşlarımızla beraber Genç Girişimciler
Kulübü'nü kurduk ve kulübün başkan yardımcısı ve organizasyon
başkanlığı görevlerini yürüttüm.

Sigara Kullanımı

: Sigara kullanmıyorum.
Özgeçmiş Güncelleme Tarihi : 13.08.2015
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