Muhammed Yusuf TAŞKESENLİGİL
Cep No: (0533) 519 86 11

E-Mail : m.y.taskesenligil@gmail.com

Adres : Atatürk Üniv. Loj. 51. Blok No:10 25240 / Yakutiye / ERZURUM
Doğum Tarihi - Yeri: 30.01.1992 - ERZURUM
Eğitim Durumu:
2010 - 2015 : Karadeniz Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / TRABZON
(AGNO: 2.42 / 4.0) (Lisans)
2006 – 2010 : Nevzat Karabağ Anad. Öğretmen Lisesi / ERZURUM (Diploma Notu : 82 / 100)
1998 – 2006 : Sabancı İ.Ö.O. / ERZURUM
Yabancı Dil : İngilizce (Konuşma: Orta Seviye - Okuma / Yazma: İyi)
Deneyimler :
2015 Aralık - : Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi / ERZURUM
Hali hazırda çalışmakta olduğum kurumda bilgi işlem departmanında bilgi işlem
sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Kurumda C#, ASP .NET ve SQL veritabanı ile
çalışmaktayız. Şuan profesyonel olarak SQL veritabanları üzerinde istenilen sorguları
yapabilir istenilen bilgileri çekebilirim, C# ile form uygulamaları oluşturabilir, ASP .NET ile
web arayüzleri geliştirebilim.
2015 Ağustos - 2015 Aralık : Codepoint Inc. / ERZURUM
Codepoint Inc. şirketinde bilgisayar mühendisi olarak; HTML, CSS, JavaScript ve PHP
dillerinde projeler geliştiriyorum. Geliştirdiğim projeler arasında iOS ve Android
platformlarına mobil uygulamalar ve web uygulamaları yer almaktadır. Sıfırdan .html
uzantılı bir web sayfasını oluşturabilir, front-end için tasarımını gerçekleyebilir ve back-end
için fonksiyonlarını yazabilirim.
2014 Temmuz - 2014 Ağustos : BFC Bilişim (Zorunlu Staj) / ANKARA
6 haftalık stajım süresince Java, JSF ve HTML üzerine çeşitli çalışmalar yaptım. Bir
web sayfası üzerinde HTML taglarını kullanarak şablon oluşturma, bu şablonları CSS ile
düzenleme, arka planda çalışan Java kodları ile web sayfasını ilişkilendirme ve
haberleştirme üzerinde ileri düzeyde beceriler kazandım. Şirketin, online metin düzenleme
editörü projesinde yer aldım.

2013 Haziran - 2013 Temmuz : Erişim Yazılım (Zorunlu Staj) / ERZURUM
C# ve SQL Veritabanı üzerine 30 iş günü eğitim aldım ve çeşitli çalışmalar

yaptım.

Bu süreçte küçük çaplı, öğrendiklerimi uygulama amaçlı projeler yazdım. Staj süresinde
Erzurum KYK Yurtlarında kullanılan “Parmak izine göre öğrenci giriş-çıkış kontrol programı”
projesinde yer aldım. Bu projenin arayüz tasarımında görevlendirildim.
Geliştirdiğim Projeler;
- T. C. Erzurum Valiliği ile birlikte www.visiterz.com adlı internet sitesi ve Visiterz
adlı mobil uygulama projesine başladım ve bitirdim.
- T. C. Erzurum Valiliği ile birlikte Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri için
interakrif harita projesinde yer aldım.
- Matris formunda verilen bir temsili şehir haritası üzerinde bulunan iki nokta
arasındaki minimum yolu bulma ( C )
- Geometrik şekillerin çizilebildiği ve boyanabildiği Paint benzeri bir program ( C++)
- SQL Veritabanı üzerine kayıt yapabilen ve var olan kayıtları görsel form üzerinde
gösterebilen bir program ( C# )
- Araba yarışı tahmini oyunu ( C# )
- iOS üzerinde çalışan KTÜ Bütünleme Notu Hesaplama Programı ( Objective-C )
- Geleneksel simetrik şifreleme yöntemlerini kullanan şifreleme programı ( Python )
- Bitirme Projem - Resim Morfleme ( Matlab )
Merkezi Sınav Puanlarım;
KPSS - 5 Temmuz 2014: KPSSP1: 72,23 KPSSP2: 70,42 KPSSP3: 68,56
ALES - 22 Kasım 2015: 82,16
YDS - 5 Nisan 2015: 42.5

Disiplinli çalışmayı seven, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, sorumluluk sahibi,
araştırmayı ve öğrenmeyi seven bir insanım.

Bilgisayar ile çalışmayı, kod yazmayı hobi

edinmiş bir yapım var. Verilen her işi dürüst bir şekilde sonuna kadar götürürüm.
Bilmediğim şeyler olabilir ama öğrenemeyeceğim hiçbir şey yok.

