
  
 

linkedin.com/in/mertşahin-

demircioğlu (LinkedIn) 

 

 

 

• Progresif Web Uygulamaları 
(PWA'lar) 

 
• Microsoft Azure 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 630.7k kişi arasında ilk %30 içerisindesiniz 

 

• Microsoft Word 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 954.8k kişi arasında ilk %20 içerisindesiniz 

 

• WordPress (İngilizce) 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 1.0M kişi arasında ilk %15 içerisindesiniz 

 

• Google Analytics 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 1.3M kişi arasında ilk %5 içerisindesiniz 

 

 

• Autocad 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 574.3k kişi arasında ilk %12 içerisindesiniz 

 

• Arama Motoru Opti. (SEO) 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
 Bunu alan 850k kişi arasında ilk %10 içerisindesiniz 

 

• Google Cloud Platform (GCP) 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 341.0k kişi arasında ilk %15 içerisindesiniz. 
 

 

• Linux (Özgür) 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 1.0M kişi arasında ilk %5 içerisindesiniz 

 

 

• Microsoft Excel 
LinkedIn Premium Değerlendirmesini geçti 
Bunu alan 1. 3M kişi arasında ilk %7 içerisindesiniz 

 

Güvenlik Nedeniyle Eklenen Başarı 

Sertifikaları 

 

Hayatın tam ortasında olan, gelişen teknoloji ile yenilikler geliştiren, bu çözümleri 
projeye dönüştüren ve projeleri bir arada tutma kararı alan birisiyim. 

Birçok sektörde deneyim kazanarak, diğer eğitimlerin yanı sıra farklı bakış açıları ve 

deneyimler ile gelişmeye devam etmekteyim.  

Aldığım belgelerin resmi kaynakları kendi sayfalarından linkleri mevcuttur. 

Çalışma deneyimi ve Detaylı ayrıntılar LinkedIn Profilinde  

 
 

Deneyim 

Frelancer Up Work 

Teknolojinin gelişmesiyle, kendini geliştirenin kazandığı 

dünyada, öğrenerek kendimi geliştirdiğim sertifika ve 

eğitimlerim sol tarafta bir kısmını ekledim. 
2023 

Analiz - Analytics 
2023 – Present ( yılı) 

Web analiz ve analitik konusunda takım çalışması ile ortak bir çalışma 
yürütülmesine katkı sağlamaktayım. Yeni kurulacak bir projede ortak 
çalışmalar için katkı sağlamaktayım.. 

 

Swift iOS mobil program geliştirme B.T. Kurumu  

 

 
SEO Digital marketing e-commerce Works 
Haz 2022 – Present ( yılı) 

E-ticaret platformunun Google aramalarında ön plana çıkarılması, arama 
motorlarının doğru indekslenmesi ve içeriğin müşterilere doğru 
gösterilmesi, anahtar kelimelerin etkin ve doğru bir..  
 

Türkiye 

93%
90%

85%
83%

76%
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E-Ticaret 
2019 - Present ( yılı) 

Bulut sunucu sistemlerine Azure hizmeti (IaaS) yüklendikten sonra Cpanel 
gibi bir yönetim paneli kuruldu ve web wordpress tabanlı gelişmiş pazar 
platformu kuruldu. (Mağaza sahiplerinin kendi ürünlerini yükleyip 
doldurabilecekleri şekilde geliştirilmiştir.) Ayrıca, uzun zamandır böyle bir 
platformu kendim oluşturduğum için, tüm sürece ve ödeme yöntemlerinin 
entegrasyonuna hakimim. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 

Bulut bilişim sistemleri 
2020 -  Present ( yılı) 

Olağanüstü Durum Kurtarma , SaaS hizmetleri - Bulut Barındırma - Dosya 
Depolama - Veri Yedekleme - Azure.. 
 
Bu sistemleri kullandım ve projeler yaptım. Şu anda hala kendi 
platformlarımda çalışıyorum. Kurumsal posta hizmetleri Azure hizmetleri, 
üzerinde uzun yıllardır çalıştığım ve bildiğim bir yönetim sistemidir. Her 
geçen gün kendimi geliştirmeye devam ediyorum. 

           Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 
Google Analytics'te analiz, kurulum ve veri çalışmaları 
2022 - 2022 (is) 

Birleşik Devletler 

Kurulum aşamasında bağlantıların ve sorunlarının düzeltilmesi, yanlış 
analiz sonucunun gösterilmesi, yanlış kişi listesinin gösterilmesi, web 
platformuna daha  
fazla kod eklenmesi ve ekstra hata kodlarının alınması, bir sayfada birden 
fazla sayfanın gösterilmesi, onarılması, düzenlenmesi vb. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

SEO Arama Motoru Optimizasyonu Google 
2022 - 2022 (is) 

Destek, danışmanlık ve SEO optimizasyonu açısından internet tarafında 
daha fazla öne çıkmaları için. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

Google Marketing Platform incelemesini ve Data Studio 
veri aktarımını öğrenmek için 
2021 - 2022 (is) 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

Google Marketing Platform incelemesi ve Data Studio veri 
aktarımı  
2022 - 2022 ( daha az) 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 
 

Benim wn İşi 

Girişimcilik Projeleri 

2020 - Present ( yılı) 

 
E-Ticaret Uzmanı 
2020 - Present ( yılı) 
E-ticaret platformunun yönetiminden, web platformunun tasarımına, online 
market platformlarının mağaza sahiplerinin kontrolüne, ödeme sisteminin 
sıfırdan entegrasyonuna kadar birçok alanda. Ayrıca Freelancer olarak 
çalıştı, hatta sıfırdan bir bulut sunucusu kurdu, üzerine sanal makineler 
kurdu (IaaS), Cpanel'i kurdu veya bazı durumlarda web platformunu linux 
kurulumuna kurdu ve e-ticaret pazarını kurdu. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut  

Sosyal ağ tek bağlantı profiliniz 
2020 - Present ( yıl) 

mertsahindemircioglu.com/iproket/ (Proje Aktif) 
 

Microsoft Azure sisteminin yüklenmesi 
2020 - 2021 ( yıl) 

Azure sisteminin kurulumu için tüm aktif işlemler yapıldıktan sonra, 
sistemin çalıştığından emin olunduktan sonra, tüm gelişmiş yazılımlar 
yazıldı ve üzerinde çalışıldı. Ayrıntılar güvenlik nedeniyle gizli tutulur. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

https://mertsahindemircioglu.com/iproket/iProket-cv
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   Güvenlik Nedeniyle Eklenen Başarı Sertifikaları  
 

 
 

 

 

 

 

 

Spamassassin'i sunucuya yükleme ve test etme. 
2020 - 2020 (is) 

Başarıyla kuruldu. Şimdilik sorun değil. Oldukça iyi çalışıyor. 
Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 
Linux'ta cron yükleme. Sadece bu. 
2020 - 2020 (is) 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

bind9'u sunucuma yüklüyorum. Test etme. 
2020 - 2020 (is) 

Çalışır durumda olduğunu test etmek. Hala çalışıyor ve aktif.  

 
Apache2 hizmetini sunucuma yükleme 
2020 - 2020 (daha az) 

Hala çalışıyor ve aktif. Bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi, ardından 
en son sürüme güncellenmesi. Devam ediyor. https://httpd.apache.org/  

 
Sunucu sisteminde Linux'ta fail2ban kurulumu. Sadece 
bu.. 
2020 - 2020 (daha az) 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 
 

Clamav-daemon'un kurulması. Çalışmalarını test etmek. 
2020 - 2020 (daha az) 

Sistemin kurulumu ve test edilmesi. Çalışır durumdadır.  

 

Sunucu sisteminde Linux'ta dovecot kurulumu. Sadece 
bu.  
2020 - 2020 (daha az) 

 
Exim4'ü Linux'a yükleme. Sadece bu. 
2020 - 2020 (daha az) 

 
IPTABLE'ların Linux'ta sunucu sisteminde kurulumu. 
Ayarları yapma 
2020 - 2020 (daha az) 

Sistemi kontrol etme. Sorun giderme ve kararlı çalışma. 
Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 

nginx'i Linux'ta sıfırdan kurmak. Çalışır hale getirmek.  
2020 - 2020 (daha az) 

Tüm sistemi test etmek ve kontrol etmek. İşlemler yapıldı 

 
Sunucuya "mariadb" yükleme. Test aşamasını geçmek.   
2020 - 2020 (daha az) 

Bakımın güncellenmesi ve güvenliğin yüksek seviyede tutulması. 
Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 
Sisteme en son PHP 8.03 sürümünü yüklemek ve diğer 
uyumluluklarla test etmek. 
2020 - 2020 (daha az) 

Sistemin tüm bileşenleri ile test etmek ve% 100 çalıştığından emin olmak. 
Çalışmaları yapıldı. Kontroller bitti. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 
FTP kurulumu, sorun giderme ve hatanın onarımı 
yapıldı.   
2020 - 2020 (daha az) 

Oluşan sorunlar çözüldü. Bağlantı kurulamadı. Diğer sistem yazılımlarını 
yeniden yükleyerek ve kontrol ederek çözüldü. Şimdi sorun değil. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 

https://mertsahindemircioglu.com/iproket/cv
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Diğer başarılar 
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• 

 
 

      
 

   
 

      
 

      
 

      

Mevlana Alemdar Security 

Mevlana Alemdar Security 

2018 - 2019 ( yılı) 

Kişisel koruma ve özel güvenlik alanında aldığım eğitimlerde silahlı olarak 
evrak ve kimlik kartım bulunmaktadır. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

 

Sivil Mağazacılık A.Ş. 

Satış danışmanı ve Depo 
Ocak 2016 - 2017 ( yılı) 

 
Nizam Mühendislik 

Nizam Mühendislik Değişim Süresi 
2016 – 2017 ( yılı) 

Projelendirme Teknik çizim ve AutoCAD kullanarak çizim, ısıtma ve 
soğutma sistemleri üzerinde hesaplama yapma 

Üni. Eğitimi Mevcut 

 
Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş. 

Perakende Satış Danışmanı 
Ocak 2014 - 2016 ( yılı) 

Beyhekim Devlet Hastanesi 

Teknik Servis Otomasyonu 
2012 -2014 ( yılı) 

Hastane bünyesinde soğutma, klima iklimlendirme sistemleri, kaynak işleri 
ve sonrasında Otomasyon büyük havalandırma sistemleri gibi 
ameliyathane stabil ortamlar gibi sorumluluğunda çalışma 

Üni. Eğitimi Mevcut 

 

Eğitim 

Selçuk Üniversitesi 
İklimlendirme ve havalandırma ısıtma soğutma sistemleri 

 
Faaliyet ve topluluklar: Etkinlikler, Toplantı buluşmaları, Aselsan 
eğitimleri.. Seminerler gibi birçok aktivitelere katıldım. Alınan belgeler CV 
üzerinde bulabildiklerim ve verilenler var. Faaliyet ve topluluklar: Etkinlikler, 
Toplantı buluşmaları, Aselsan eğitimleri.. Seminerler gibi birçok aktivitelere 
katıldım. 

Alınan belgeler CV üzerinde bulabildiklerim ve verilenler var. 
 

Tekniker olarak bir mimari proje üzerinde AutoCad çizimi yapılması, ısı 
kaybının ve ısı kazanımının hesaplanılması, kaynak işlerinin yapılması 
sonrasında uygun derecede kazan kalorifer sisteminin hesaplanıp 
eklenilmesi, sonrasında binanın toplantı salonuna havalandırma sisteminin 
yapılması.. 
 

Gaziantep Üniversitesi 
 

Faaliyet ve topluluklar: Toplumsal duyarlılık projeleri ve diğer aktivitelere 
katılarak kendimi bu konuda daha yetkin bir şekilde geliştirmeye başladım. 
Bu dönemde devlet yurdunda ise hafta düzenlenen aktiviteler ve etkinlikler 
vardı. Güzel bir öğrenim ve başarılı geçen bir süreçti. 

Gaziantep Üniverstesi 
(İklimlendirme Havalandırma ve Isıtma Soğutma Sistemleri) 
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• Agile Requirements 
Foundations (IIBA) 

Ağus 2022 tarihinde verildi. 

• Business Analysis (NASBA) 

Ağus 2022 tarihinde verildi. 

• Azure Fundamentals (AZ-900) 
webinar 

Nis 2021 tarihinde verildi. 

• Requirements Elicitation and 
Analysis  

Ağus 2022 tarihinde verildi. (NASBA) 

• Social Media Marketing: Strategy 
and Optimization 

Ocak 2022 tarihinde verildi. (PMI) 

• Dijital Pazarlama Eğitimi 

Haz 2022 tarihinde verildi. (Google) 

• Yapay zeka (Al Tomorrow) 

Mart 2022 tarihinde verildi. 

• Dijital Pazarlama Temelleri 

Ağu 2021 tarihinde verildi. (LinkedIn) 

• Aselsan Eğitim Etkinliği 
Mar 2017 tarihinde verildi. 

• İngilizce ve Dil Eğitimi 

Oca 2016 tarihinde verildi. (Mil E. Bakan.) 

• Ses Eğitimi ve Kontrolü 

Oca 2017 tarihinde verildi. (Mil E. Bakan.) 

• Özel Güvenlik Eğitimi 
Oca 2019 tarihinde verildi. 

• Girişimci Yüksek Öğrenim 

Oca 2018 tarihinde verildi. (Kosgeb) 

• Minecraft Kod Eğitimi 

Oca 2016 tarihinde verildi. 

• Diksiyon Eğitimi 

Şub 2018 tarihinde verildi. (Mil E. Bakan.) 

• Azure, Azure güvenliği, Windows 
güvenliği 365 gibi diğer eğitimler 
ve sertifika bilgileri. Transkript 

Oca 2019 tarihinde verildi. (Microsoft) 

• E-Ticaret - Mülakat T. 
Ağus 2022 tarihinde verildi. (BTK AK.) 

 

Sertifikaların belgeleri link üzerinde mevcut. 

 

 

Başarıya ulaştığım ilk adımda.. 

❖ Tekniker olarak uzun zamanlar çalıştıktan sonra pandeminin gelişi ile 
Freelancer olarak sürekli gelişen teknolojide kendimi birçok alanda 
geliştirdiğimden. Birçok iş deneyiminde yatkın olmam beni hep bir 
seviyeye taşıdı. 

 
❖ (Kaynak işleri; Elektrot kaynağı, Oksijen kaynağı, Tig kaynağı, Elektrik 

kaynağı) konuların gerek üniversite hayatınca gerek çalışma 
yaşamımda uzmanlaştım.  

Üni. Eğitimi Mevcut 
 
❖ İklimlendirme havalandırma ve ısıtma, soğutma sistemleri olarak 

bitirdiğimde “projelendirme” ve “Teknik çizimlere” hakimiyetim 
epeyce vardı.  Kalite kontrol alanında. 

Üni. Eğitimi Mevcut 
 
❖ Bu durumdan “proje yönetimi” konusunda eğitim aldım. “Microsoft 

programı” tarafından iş planlama Freelancer olarak iş yapmışlığım 
vardı. 

Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 
 
Üniversite hayatında bir “sunum” vererek kendimde gördüğüm bir özelliğimi de 
keşfederek, iletişim beden dili ve diksiyon eğitimi aldım. 
❖ Sunuculuk ve anlatım konularını, ekran ve bir topluluk karşısında 

kendimi iyi ifade etmek üzere eğitim almaya çalışıp geliştirdim. 
Sertifikası ve Eğitimi Mevcut 

❖ Boş bulduğum vakitlerde üniversite hayatımda aldığım PLC Programcılığı kodlama 
eğitimi üzerinde de çalışmaya başladım. 

Üni. Eğitimi Mevcut 
 

“2012 yılında Bakanlık” tarafından verilen ilk yazılım eğitimi verilmeye başlandı 
diye habercilerin gelmesi bile dün gibi hatırladığımda ben, ilk eğitim almaya 
başlamıştım. O zamandan bu yana kendimi birçok alanda geliştirdim.  
CV üzerinde eklendi. 

 
Bu işe başvurma amacım ise hem kendimi burada yeni başarılar edinecek, hem de 
yeteneklerimi belki de daha iyi göstereceğimden başvurmak istedim. 
 

Alınan başarı belgeleri ve sertifikaları solda linkleri mevcuttur.  (LinkedIn) 

Detaylı ayrıntılar LinkedIn Profilinde 
 
 

➢ Microsoft 365  

“ Microsoft To Do, Excell, Skype, Visio.. ” 

Tabikide bu CV hazırladığım için iyi derecede biliyorum. 
➢ Adobe  

“ Adobe XD, İllüstrasyon, Media Encoder.. ” 
➢ Google Workspace 

“Analytics, Console, Data Studio, Ads, Adsense, E Tablo..” 
➢ Facebook Business 

➢ Visual Studio  

➢ Mamp Pro 

➢ Trello 

 Canva

➢ OBS Studio 

➢ Zoom 

➢ Slack 

➢ MailChimp 

➢ Apple 

“Numbers, Pages, Keynote“   
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