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ÖN YAZI 

Selam, 

Lisans eğitimini aldığım elektronik mühendisliğini biraz daha ileri boyuta taşımak için Bilişim Teknolojileri üstüne 
Yüksek Lisansımı da tamamladım. Aktif bir şekilde Freelance olarak mobil yazılım da geliştirmekteyim. Lisans ve 
Yüksek lisans bitirme projelerimde gömülü yazılım üzerine çalıştım. C ile mikrochip programlama ile daha önce 
uğraştım. Ardunio gibi platformlarda da hobi olarak geliştirdiğim bazı projeler bulunmakta. Fakat aktif olarak 
Elektronik ile uğraşmadığımdan dolayı bu konularda çok fazla ilerleme şansım olmadı. C ve Java dillerinde bilgi 
sahibiyim. 

Öz geçmişimde görebileceğiniz üzere eğitim aldığım lisans ve yüksek lisans programlarının yanında farklı 
dallarda da kendini her daim geliştiren, öğrenmeye açık ve yetenekli biriyim.   

Koordinasyon, stratejik plan ve bu illerle ilgili bütçe konularında çalıştım. Yürütmüş olduğum işlerde hem stratejik 
plan çerçevesinde valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi idarelerle ortak iş yürütmekte 
hem de bunların koordinasyonu gibi önemli rolleri de yürüttüm. Bu gibi işler bildiğiniz üzre ikili ilişkilerin had safha 
da olduğu kuvvetli iletişim ve iyi bir bilişim sistemleri yeteneği de gerektirmekte. 

Ayırca network sistemlerinden, bulut sistemlerinden, bilgisayar, yazıcı vb. sistemlerin kontrolünden, çalışma 
yapılarının denetlenmesi ve sürdürülür halde kalmasından gibi işleri de yürüttüm. 

Ayrıca Server sistemlerinin kontrolü, çalışması, yönetilmesi gibi işleri de yapmaktayım. Kurumların çalıştığı LOGO 
firmasına ait ERP, CRM, FLOW, BORDRO gibi iş akış yönetim sistemlerinin de sorunsuz şekilde çalışmasında, 
son kullanıcı noktasında karşılaşılan sorunların çözülmesi için yazılım geliştirici firmaların çözüm odaklı 
yönlendirilmesi, denetlenmesi gibi görevlerini de yürüttüm. 

Teknolojik altyapıların kurulması, sorunlarının çözülmesi, güvenilir internet, e-posta hizmetleri gibi süreçleri de 
yönettim. 

Gelişen teknolojik gelişmelerden sürekli haberdar edilmesi, bu yenilenen teknolojilerin daha iyi iş yönetim ve 
akışlarına entegrasyonu konusundaki süreçleri takip ve değiştirilmesi konusunda da çalıştım. 

İleri derecede bilgisayar ve mobil cihazları kullanan, ikili ilişkileri çok iyi olan, çok iyi derecede bütçe planlaması ve 
stratejik planlar hazırlayan birisiyim. Genç, dinamik ve öğrenme isteği her daim devam eden bir personel ile 
çalışmak isterseniz aradığınız kişi benim. 

Selam ve Sevgilerimle 

Osman DOĞAN 

 

 

 

 



 

 
 

ÖZET BİLGİ 

														

2009	yılında	başlayıp	2013	yılında	biten	lisans	eğitimim	sonrasında	eğitimini	aldığım	Elektronik	
Mühendisliği	alanında	kendimi	daha	yetkin	hale	getirebilme	amacıyla	2014	yılında	Yüksek	Lisans	
derecesinde	eğitim	aldım.	Çalıştığım	kurumlarda	hali	hazırda	devam	eden	çalışmalara	daha	farklı	açılardan	
yaklaşıp	işlerin	geliştirilme	süreçlerine	katkıda	bulundum,	bulunuyorum.	

													Sadece	Elektronik	Mühendisliği	ya	da	Yüksek	Lisans	eğitimi	aldığım	Bilişim	Teknolojileri	alanında	
değil	ayrıca	yürütmekte	görevli	olduğum	işleri	daha	iyi	anlamam	ve	geliştirebilmem	açısından	İHA	pilotluğu	
sertifikaları,	yaptığım	sunumları	daha	iyi	hale	getirebilme	açısından	fotoğrafçılık	eğitimi,	çeşitli	komplike	
bilgisayar	programlarını	ayrıca	öğrenip	yaptığımız	işlere	entegre	hale	getirme	gibi	hem	kendimi	farklı	
konularda	eğitip	hem	de	çalıştığım	kurumlar	açısından	yapılan	işleri	daha	verimli	hale	getirerek	çalıştığım	
kurumlara	faydalı	olabilmeye	çalıştım,	çalışıyorum.		

															Ayrıca	Freelance	olarak	Android	mobil	uygulama	geliştirme	ile	de	uğraşmaktayım.	Android	Play	
Store'a	yüklemiş	olduğum	uygulamalarımdan	
birine;	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osmandogan.kuranmesaji	linkinden	
ulaşabilirsiniz.	

											Elbette	bu	süreç	bitmiş	de	değil.	Hâla	hem	mesleğim	hem	de	farklı	konularda	gerek	lisans,	ön	lisans	
eğitimleri	olsun	ya	da	farklı	konularda	sertifikasyon	süreçleri	ile,	gelişen	ve	değişen	dünya	gündemini	takip	
ederek	kendimi	geliştirmeye	çalışıyorum.	Bu	durum	benim	için	artık	bir	yaşam	biçimi	olmuş	durumda.			

											Web	sayfam:		https://www.osmandogan.com	
 

 

İŞ TECRÜBELERİ 

• Freelance Mobil Uygulama Geliştiricisi (Aralık 2019 – Halen) 

Freelance olarak Android mobil uygulama geliştirme ile uğraşmaktayım. Düzenli olarak uygulamalarımı 
kullanıcıların isteklerine göre ve yeni özellikler katarak güncelleme sunmaktayım. Android Play Store'a yüklemiş 
olduğum uygulamalarımdan birine;    

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osmandogan.kuranmesaji    linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

• Aydoğan Entegre A.Ş. Bilgi Güvenlik Uzmanı ( Ocak 2021 – Şubat 2021) 

Çalışmış olduğum kurumun tüm network sistemlerinden, bulut sistemlerinden, bilgisayar, yazıcı vb. sistemlerin 
kontrolünden, çalışma yapılarının denetlenmesi ve sürdürülür halde kalmasından sorumluyum.Ayrıca Server 
sistemlerinin kontrolü, çalışması, yönetilmesi gibi işleri de yapmaktayım. Kurumun çalıştığı LOGO firmasına ait 
ERP, CRM, FLOW, BORDRO gibi iş akış yönetim sistemlerinin de sorunsuz şekilde çalışmasında, son kullanıcı 
noktasında karşılaşılan sorunların çözülmesi görevlerini de yürütmekteyim. Teknolojik altyapıların kurulması, 
sorunlarının çözülmesi, güvenilir internet, e-posta hizmetleri gibi süreçleri de yönetmekteyim. Kurumun gelişen 
teknolojik gelişmelerden sürekli haberdar edilmesi, bu yenilenen teknolojilerin daha iyi iş yönetim ve akışlarına 
entegrasyonu konusundaki süreçleri takip ve değiştirilmesi konusunda da çalışmaktayım. 

• K.G.M 5. Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Baş Müh. (Haziran2014 – Ocak 2021  ) 

Çalışmış olduğum kurumda Bilgi İşlem Mühendisi kadrosunda çalışmaktayım.Kurum envanterinde bulunan tüm 
bilgisayar, ağ, donanım, yazıcı ve ip telefon gibi sistemlerin sistem yöneticiliğini yürüttüm. Program ve Bütçe, 
Bütçe planları, Yatırım Programları ve tekliflerinin hazırlanması, Stratejik Plan çerçevesinde kurum içi ve kurumlar 
arası koordinasyon, işlerin takip edilmesi, Brifinglerin hazırlanması ve bu işler ile ilgili sunumların hazırlanması 
gibi işleri yürütmekteyim. Ayrıca kurumun İHA pilotluğunu yapmaktayım. Kurumun sorumlu olduğu 7 ilde daimi 
Valilik oluru ile İHA ile görüntüleme bu görüntülerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması, montajlanması, 
sunum ve animasyon haline getirilmesi gibi işleri de yürütmekteyim. 

• Aktor Endüstri-Elektrik-Proje-Petrol-Taahhüt Ltd.Şti (Nisan2014 - Haziran2014) 

• Balsuyu Mensucat A.Ş (Aralık 2013 - Şubat 2014) 



 

 
 

ÖĞRENİM DURUMU 

• Toros Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans (2014 - 2015 ) 
• Anadolu Üniversitesi Tarım Ön Lisans ( 2015 - 2019  ) 

• Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans (2020- Devam Ediyor) 
• Mersin Üniversitesi Harita ve Kadastro Ön Lisans (2014- TERK ) 
• Gabrovo Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Lisans ( 2009-2013) 

DİL VE DÜZEYLERİ  

• İngilizce(yurt dışı) [ Okuma:5/10 Yazma:5/10 Konuşma:5/10 ] 
 

• Bulgarca(yurt dışı) [ Okuma:10/10 Yazma:10/10 Konuşma:10/10 ] 
 

• Makedonca (yurt dışı) [ Okuma:5/10 Yazma:4/10 Konuşma:6/10 ] 
 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ  

• Autocad (7/10) 
• Proteus (Ares,İsis) (8/10) 
• Electronic Workbench (5/10) 
• Pic Basic ( C Basic)  (8/10) 
• JAVA (8/10) 
• Android Studio (8/10) 
• HTML  (5/10) 
• MS Office ( 9/10) 
• Corel Draw (7/10) 
• Adobe Photoshop (7/10) 
• Bilgisayar Kullanımı, Donanım ( 10/10 ) 

 

Birçok bilgisayar programını kullanmaktayım. Sadece önemli gördüğüm bazı programları yazdım. 
Bilmediğim programları kısa süre içerisinde öğrenebilme kabiliyetine sahibim. 

 
KURS VE SERTİFİKALAR 

• Plovdiv Tıp Üniversitesi Bulgarca Dil Kursu 
• Gabrovo Teknik Üniversitesi Bitirme Tezi Birinciliği Takdirnamesi 
• K.G.M Trafik Güvenliği Kursu Eğitim Belgesi 
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü IHA - 1 - Sportif / Amatör - No: TR-IHA1H680120  
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü IHA - 0 - Sportif / Amatör - No: TR-IHA0H680117  
• Mersin Üniversitesi Tıbbi Fotoğrafçılık Eğitimi Sertifikası 


