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Doğum Tarihi:                04.07.1995 
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Eğitim Bilgileri 

 

Üniversite (Yüksek Lisans Derecesi)                                 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

09.2020-devam ediyor                                                          Mühendislik Fakültesi                                                           

                                                                                              Makine Mühendisliği 

               

 

 

Üniversite (Lisans Derecesi)                                               Ege Universitesi  

09.2014-09.2019                                                                   Mühendislik Fakültesi                                                           

                                                                                              Makine Mühendisliği   GPA: 3.53/4      

 

 

   

 

 

 

Lise                                                                                       Bornova Anadolu Lisesi(Fransızca) 79/100                                                                                          

06.2009-06.2013                                                                                                                             

                                                                             

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                             



Projeler 

 

 Gezer Köprülü Vinç Tasarımı 

Makine projesi dersi kapsamında bir gezer köprülü vinç tasarlanıp sayısal hesaplamaları tamamlanıp abaqus 

programı yardımıyla mukavemet analizi yapılıp küçük ölçekte bir prototip imal edilmiştir. 

 

 Stirling Motorlu Elektrik Jeneratörü Tasarımı ve İmalatı 

Makine projesi dersi kapsamında disiplinlerarası çalışma ile stirling motoru tasarım ve hesaplamaları yapılıp 

gerekli analizler Ansys programı yardımıyla tamamlandıktan sonra 3 boyutlu yazıcıda imal edilip montajı 

gerçekleştirilerek proje tamamlanmıştır. 

 

 Biyopsi Fırçası Test Düzeneği 

Test düzeneği tasarımı için 2 serbestlik dereceli 5 kol mekanizması düşünülmüştür. Solidworks programıyla 

kol mekanizması tasarlanıp abs malzemesi kullanılarak 3 boyutlu yazıcı ile imal edilmiştir. Ahşap gövde ve 

taban hazırlanmıştır. 2 adet servo motor gövdeye montajlanmıştır. Kollar takılarak montaj tamamlanmıştır. 

Matlab ile pozisyona analizi yapılıp algoritma tamamlanıp arduino vasıtasıyla servolara veri aktarımı 

yapılmıştır. Lissajous eğrileri tanımlanarak uç noktanın bu yörüngelerde hareket etmesi sağlanmıştır. Fırça 

hareketi yapılarak en son olarak tavuk göğsünden küçük partiküller alınması hedeflenmiştir. 

 

İş Deneyimi 

Stajyer Mühendis 

Dikkan A.Ş. 

07.2017-08.2017 (1 ay) İzmir - Türkiye  

Zorunlu yaz stajı 1 aylık dönem içierisinde Ar-Ge departmanında tamamlanmıştır. 

 Vanaların dizayn ve analizi görülmüş olup ayrıca üretim aşamalarıyla birlikte çeşitli üretim yöntemleri 

staj süresü boyunca gözlemlenmiştir. 

 Vana çeşitleri teknik bilgileriyle excel’de katologlanmıştır. 

 

Stajyer Mühendis 

Borusan Makine Ve Güç Sistemleri(Borusan CAT) 

07.2016-08.2016 (1 ay) İzmir - Türkiye  

Zorunlu yaz stajı 1 aylık dönem içierisinde servis departmanında tamamlanmıştır. 

 Staj süresi boyunca çeşitli iş makinelerinin sorun ve arızaları gözlemlenip gerekli tamir ve montaj 

işlemleri takip edilmiştir. 

 Ayrıca iş makinelerinin bakım süreci izlenmiştir. 



 

Stajyer Mühendis 

Novatem Mühendislik Proje Mak. Tic. A.Ş. 

19.08.2019-17.09.2019 (1 ay) İzmir – Türkiye 

Zorunlu yaz stajı 1 aylık dönem içierisinde montaj departmanında tamamlanmıştır. 

 Hava ve palet konveyörlerin montajı gözlemlenmiştir. Bağlantı elemanlarının kullanımı hakkında bilgi 

edinilmiştir. 

 Kolileme makineleri ve konveyörlerin konstrüksiyon aşamaları takip edililmiştir. 

 

 

Yabancı Dil 

 

                                                                             Okuma                  Yazma               Konuşma  

 

    İngilizce                                                                  İyi                           İyi                         İyi                   

  

    Fransızca                                                          Temel                    Temel                   Temel 

 
 

    YDS İNGİLİZCE (08.09.2019) = 82.5 

 
 

 

Sertifikalar 

 Machine Learning 

 

an online non-credit course authorized by Stanford University and offered through Coursera 

 

 

 

 Programming for Everybody (Getting Started with Python) 

an online non-credit course authorized by University of Michigan and offered through Coursera 

 

 Python Data Structures 

an online non-credit course authorized by University of Michigan and offered through Coursera 

 
 

 

 Python Programming Essentials 

an online non-credit course authorized by Rice University and offered through Coursera  
 

 

 

 



 

Yeterlilikler 

                      
    Bilgisayar Becerileri                                   MS Office (Word, Excel, PowerPoint),     

                                                                          Solidworks, Matlab, Simulink, Python, 

                                                                          Ansys Fluent, Abaqus, Catia v5 

                                                                           

                                      

                                                                      
 
 
 
                                                            

İlgi Alanları 

 

    Futbol oynamak, kitap okumak, spor yapmak, sinema, tarih, politika, havacılık, savunma sanayii, basketbol 


