
 

 

• Ad Soyad : Furkan Aktaş 

• Doğum Tarihi : 20.12.1996 

• Medeni Durum : Bekar 

• Adres : Pendik / İSTANBUL 

• Eposta : furkanaktas487@gmail.com 

• Askerlik Durumu : Tecilli 10.06.2021 

• Ehliyet : B Sınıfı 

• Blog : Furkanaktas.com 

• Github : Furkanaktaas 

 

• 2015 – 2019 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi 
Ortalama : 3.14 / 4 
Bölüm ikincisi olarak tamamladım. 

• 2011 – 2015 TÜRK TELEKOM ANADOLU TEKNİK LİSESİ 

Web Tasarım Bölümü 

• İNGİLİZCE:  

• Konuşma – İyi 

• Yazma – İyi 

• Dinleme – İyi 

Kendimi geliştirmek için halen American Time İngilizce Kursunda B2 seviyesinde eğitim 

görmekteyim. 

• Eylül 2019 – Halen Çalışmaktayım BTC Bilişim Hizmetleri A.Ş 

.Net Developer 

Haziran 2019’da mezun olduktan sonra ilk iş tecrübesi olarak BTC firmasında 

çalışmaya başladım. Bu geçen sürede; Wcf servis, web api yazdım. Kendo ui 

kullanarak önyüz geliştirmesi yaptım. Mvc, entity framework, nhibernate, spring.net 

kullanarak proje geliştirdim. Repository olarak devops kullandım. MCSA sertifikası 

aldım. Ve dışarıdaki firmalara danışmanlık faaliyetinde bulundum.  

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

EĞİTİM BİLGİLERİ 

YABANCI DİL BİLGİSİ 

İŞ DENEYİMLERİ 

mailto:furkanaktas487@gmail.com
https://www.furkanaktas.com/
https://github.com/Furkanaktaas


 

• Ağustos 2018 – Eylül 2018 Hakmar Alışveriş Merkezleri Genel Merkez 

Yazılım Departmanı / Stajyer  

Üniversite döneminde yaptığım bu stajda mssqlde store procedure ile ilgili çalışmalar 

yaptım. Hazır tema bulup özelleştirip, arka tarafta .net mvc ve entity framework 

kullanarak proje geliştirdim.  

• Ağustos 2017- Eylül 2017 TRT İstanbul Radyosu 

Bilgi İşlem / Stajyer 

Üniversite döneminde yaptığım bu stajda donanımsal ve yazılımsal hatalar için 

destekte bulundum. 

• Haziran 2013 – Temmuz 2013 Eymen Ajans  

Grafik / Stajyer 

Lise döneminde yaptığım bu stajda html ve css kullanarak web sitesi tasarladım. 

• C++ • Ado.net 

• C# • Entity Framework 

• Windows Form • Nhibernate 

• Html • N-Tier Architecture 

• Css • Asp.Net Web Form 

• Bootstrap • Asp.Net MVC 

• Javascript • Web Api 

• Json • PLSQL (Oracle 11g) 

• Ajax • MSSQL 

• OOP • Solid 

• Devops • Kendo UI 

• Jquery • Devexpress 
 

Ek olarak katmanlı mimari kullanarak .Net Core api projesi geliştirmekteyim. Önyüz içinde 

angular js öğrenip, kullanmayı planlıyorum. 

• 2019 Web Sayfası Geliştirmesi 

Çalıştığımız bir firmanın talebi üzerine önyüzde devexpress arka tarafta nhibernate, 

mvc, spring.net kullanarak ekleme, silme, güncelleme, excele export ve excelden 

import gibi işlemleri gerçekleştiren bir sayfa tasarlandı. 

İş ile ilgili bir çalışma olduğu için kodlar github üzerinde bulunmamaktadır. 

 

• 2019 Active Directory için Wcf Servis 

Active Directory’e kullanıcı ekleme, silme, kullanıcı taşıma, aktif pasif edebilme gibi 

işlemlerin yapılabilmesi için wcf servis yazdım. 

İş ile ilgili bir çalışma olduğu için kodlar github üzerinde bulunmamaktadır. 

PROJELER 

YETENEKLER 



 

• 2019 Ses ile Hareket Eden Araç  

Bitirme projesi olarak içinde hem yazılım bulunan hem de entegre bulunan bir yapıda 

çalışmak istedim. Bu yüzden bu aracı geliştirdim. Sesli komutlarla hareket eden bu 

araç temel sağa dön, sola dön, ileri git, geri git, dur komutlarından hariç olarak 200 

metre ileri git sola dön 50 metre geri git sağa dön gibi verilen uzun bir komutu 

uygulayabilmektedir. 

Github İçin Tıklayın 

 

• 2019 Kütüphane Sistemi ve Android Uygulaması 

Kütüphanedeki işleyişi kayıt altına almak için geliştirilmiş bir web uygulaması ve 

android uygulamasıdır. Web tarafında kitap işlemleri, kullanıcı işlemleri, rezerve 

işlemleri, ödünç işlemleri yapılabilmektedir. Android tarafında kitap rezerve işlemleri 

yapılabilmektedir. Hem web hem de android uygulama olacağı için bir .Net web api 

yazılmıştır. Veritabanı olarak Mssql kullanılmıştır. Web tarafında Katmanlı Mimari, 

Asp.Net MVC, Entity Framework(Db-First) kullanılmıştır. Android uygulaması içinde 

retrofit kütüphanesi kullanılmıştır. 

Github İçin Tıklayın 

 

• 2019 Kütüphane Otomasyonu 

Kütüphanedeki işleyişi kayıt altına almak için geliştirilmiş bir masaüstü uygulamadır. 

Kitap işlemleri, kullanıcı işlemleri, ödünç verme işlemleri yapılabilmektedir. C# 

windows form ile geliştirilen bu uygulamanın veritabanı olarak Oracle 11g 

kullanılmıştır. 

Github İçin Tıklayın 

 

• 2019 Basit Düzeyli E-ticaret Sitesi 

Basit düzeyde bir e-ticaret uygulaması geliştirilmiştir. Ürün işlemleri, kategori 

işlemleri, kullanıcı işlemleri, sepet işlemleri yapılabilmektedir. Asp.Net MVC, Entity 

Framework ve Mssql veritabanı kullanılmıştır. 

Github İçin Tıklayın 

 

• 2018 Diş Kliniği Online Randevu Sistemi 

Diş hastanesi için geliştirilmiş bir randevu sistemidir. Hasta işlemleri, doktor işlemleri, 

randevu işlemleri yapılabilmektedir. Asp.net ve Mssql kullanarak yapılmıştır. Önyüz 

için template bulunup özelleştirilmiştir. 

Github için Tıklayın 

 

• 2017 Araç Kiralama Otomasyonu  

Araç kiralaması yapmak, araç kaydetmek, çalışan eklemek gibi işlevleri olan bir araç 

kiralama masaüstü uygulamasıdır. C# windows form ve Mssql kullanılmıştır. 

Github için Tıklayın 

 

https://github.com/Furkanaktaas/ArduinoRobot
https://github.com/Furkanaktaas/KutuphaneSistemi-LibrarySystem
https://github.com/Furkanaktaas/KutuphaneUygulamasi-LibraryApplication
https://github.com/Furkanaktaas/Eticaret-Ecommerce
https://github.com/Furkanaktaas/DisHekimiRandevu-DentistAppointment
https://github.com/Furkanaktaas/Arackiralama-Rentacar


 

• MCSA: Web Applications - Certified 2019 

• Exam 486: Developing ASP.NET MVC Web Applications 

• Exam 480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 

• Masa tenisi  • Kişisel gelişim kitapları okumak • Yürüyüş yapmak 

• Yüzmek • Arkadaşlarımla buluşmak  

 

Lisede web tasarım bölümü okuduğum için HTML ve CSS konularında iyi derecede bilgi 

sahibiyim. Üniversitede Microsoft teknolojilerine merak salarak kendimi bu alanda 

geliştirdim. C# ile başladığım bu serüvende Asp.net MVC ile yoluma devam ediyorum. 

Kendimi backend developer olarak ayırmıyorum, yeri geldiğinde frontend yeri geldiğinde 

backend yazmaktayım. Bir sonraki hedefim Net Core ile projeler geliştirmek.  

Sabırlı, çalışkan, özgüvenli, sorumluluk sahibi, disiplinli, takım çalışmasına uyan, pratik 

düşünceli, güler yüzlü ve pozitif biriyim. Hızlı öğrenirim. Sigara ve Alkol kullanmamaktayım. 

Yaptığım işlerin ilk müşterisi olarak her zaman kendimi görürüm. Eğer yaptığım işi kendim 

beğenmediysem beğenene kadar, daha iyi olmasını sağlayana kadar çalışırım. Anı kurtarmak 

değil sorunu çözmekten yana çalışmayı severim. Stackoverflow en iyi dostumdur. 

 

SERTİFİKALAR 

ÖZET 

HOBİLER 


