ABDULKADİR ÖÇSOY
Full Stack Developer

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi
Medeni Durum
Askerlik Durumu
Cep Tel.
E-Posta
Adres
Kişisel Web Sitem

: 1989
: Bekar
: Yapıldı
: 0530 873 28 66
: kadir.ocsoy@outlook.com
kadir.ocsoy@gmail.com
: Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
: kadirocsoy.com

BİLİNEN BİLGİSAYAR DİLLERİ
C#
ASP.NET, MVC, CORE
FLUTTER & DART
HTML5 CSS3 JQUERY
MSSQL

(Çok İyi)
(Çok İyi)
(İyi)
(Çok İyi)
(Çok İyi)

PROJELER
ERP Projesi
Düzey Ajans firmasının web tabanlı iş takip ve personel yönetimi projesini yaptım. C# kodlama dili ile
MVC mimarisi kullandım. Veri tabanı olarak MSSQL kullandım. Proje, Pazarlama departmanından işin
girilmesiyle üretim ve teslimata kadar olan sürecin yönetimi, ayrıca personel yönetimi ile personellerin
iş analizleri yapılmaktadır.
Covid-19 (Korona) Normalleşme (Mobil Uygulama + Web Sitesi)
Kontrollü Normalleşme Süreci'nin başlangıcından bu yana oluşturulan risk haritalarını, bulunduğunuz
şehrin vaka oranlarını ve kısıtlamalarını kolayca öğrenebileceğiniz hem mobil uygulama hem de web
sitesi yaptım.
Cihed – Cihetindeki Adres Durumu (Mobil Uygulama)
Posta dağıtımı yapan arkadaşların cihetindeki bir adresin herhangi bir nedenden dolayı artık o adreste
bulunmamasına rağmen hâlâ posta gelip o adrese tekrar gitmesine engel olabilmek için adresi ve
adreste bulunmama nedenini kayıt ederek takibini yapabilmektedir.
Uluslararası Su Kuyusu Derneği (http://www.sukuyusudernegi.org.tr)
Afrika ve Asya’da su kuyusu çalışmaları yapan dernek için bağış sitesi yaptım. Normal bağış
sitelerinden farklı olarak bir su kuyusu projesinin istenilen döviz kuru üzerinden gösterilmesi
sağlıyorum. Bağış yapmak isteyen kişi bağışını ₺ olarak yapıp veri tabanında hem ₺ hemde Merkez
Bankası’nın günlük kuru hesaplatıp kayıt ettiriyorum. Bağışlar kredi kartı veya havale ile ödeme
şeklinde yapılabiliyor. Kuyunun hangi aşamalardan geçtiğini ve her aşamaya ait görsel
bilgilendirmeleri gösteriyorum. Kuyu projesi altında bulunan çeşme projeleri listeliyorum ve her bir
çeşme projesi için bağış yaptırıp çeşme konumu harita üzerinde gösteriyorum. Kuyu projesi hakkında
görseller, kuyunun açılacağı köyün hikayesi, orada yaşayan insanlarla röportajlar ve varsa videolar da
gösteriyorum. Kuyu bağışları dışında sabit ücretli bağış veya istediği bağış miktarını bağışçının
girebileceği genel bağış sistemi de bulunmaktadır.

Dört Mevsim Ula (http://www.dortmevsimula.com)
Muğla’nın Ula ilçesinde yer alan tarihi ve kültürel yerlerini tanıtan ve Google map api sayesinde bu
yerlere tur programları düzenlemeyi sağlayan bir web site projesi. C# kodlama dili MVC mimarisi
kullandım. Veri tabanı olarak MSSQL kullandım. Web site içerisinde facebook, Google veya üyelik
kaydı ile giriş yapabilme imkân vardır. Üyelerimiz kendilerine tur programı oluşturabilir ve Google map
api sayesinde gezeceği yerler arasındaki mesafe ve süreleri anlık görebilir, harita üzerinde rotasını da
görebilir. Qrcode ile oluşturmuş olduğu turu akıllı telefonlarının haritalar uygulamasında rota olarak
açabilirler.
Bilgisayar Stok ve Satış Takip Otomasyonu (Veri Tabanı XML)
Visual Studio ile Windows Form üzerinde bir bilgisayar takip otomasyonu yaptım. C# kodlama dilini
kullandım ve veri tabanı olarak XML kullandım. Otomasyon, yeni ürün kayıtlarının girilebildiği, ürünlerin
stoklarının takibinin yapılabildiği ve satışı yapılan ürünün hangi müşteriye ne zaman satıldığına dair
işlemlerin yapılabildiği ve Excel dökümünün alındığı bir sistem.
Windows Phone Mobil Uygulama (Renk Sıralama Oyunu)
Visual Studio ile Windows Phone işletim sistemi telefonlarda çalışabilecek bir oyun. C# kodlama dilini
kullandım. Oyun, öncelikli olarak telefon galerisinde bulunan bir resmi seçmenizi istiyor. Daha sonra
seçilen resmin her bir pikseldeki renklerini alıp aralarında en çok kullanılan renkleri ayırıyor. Daha
sonra bu ayırılan renkler kullanıcıya karışık olarak gösteriliyor ve oyuncunun seçtiği seviyeye göre belli
bir adedinin açık renkten koyu renge doğru alt kısma sıralanması isteniyor. Oyunda zaman kısıtlaması
da var. Doğru sıralamayı yaptığı zaman zarfına göre puanlama sistemi yapılıyor. Puanların kayıtları
xml veri tabanında tutuluyor.
Video Algoritma İşlemi
Visual Studio ile Windows Form üzerinde yapmış olduğum bir uygulama. C# kodlama dilini kullandım.
Uygulama, ister bir web cam yardımı ile video kaydı yapıp isterseniz PC’nizde bulunan .mp4 uzantılı
bir video seçip üzerinde gri tonda kabartma uygulayıp yeni bir video olarak kayıt ediyor.
NAMAZ TESBİHATI (Windows Phone)
Visual Studio ile Windows Phone işletim sistemi telefonlarda çalışabilecek bir uygulama. C# kodlama
dili yapılmıştır. Her bir vaktin tesbihatı html dosyasında tutuluyor ve Windows phone ara yüzünde bir
browser’a kullanıcının isteği üzerine html dosyaları çağrılıyor. Uygulamada ekstra olarak yazı boyutu
ve rengi, arka plan rengi ayarlayabileceği bir sistemde mevcuttur.
Aşağıdaki web sitelerin bazılarının HTML/CSS kodlaması ve tamamının ASP.NET, MVC, CORE ve
MSSQL bağlantılarının yapımı şahsıma aittir.
hayattaiyilikvar.org
ormuhmyk.com
onlinesatis.ormuh.org.tr
bagis.iyc.org.tr
rumeysakangal.com
arelektrik.com
kttmarket.com
fatihingunlugu.com
veneziahukuk.com
avizeciler.org
korfezgyo.com.tr
yenihayat.k12.tr
ozhukuk.com
forumilaclama.com

- Hayatta İyilik Var Derneği
- Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletme
- Orman Mühendisleri Odası Online Kitap-Dergi E-Ticaret Sitesi
- İlim Yayma Cemiyeti Bağış Sitesi (Kredi kartı ile)
- ERK Danışmanlık Merkezi Randevu Sistemi
- Ar Elektrik Kurumsal Site (4 farklı dil + 2 Ürün için özel sayfa)
- Karadeniz Teknik Takım E-Ticaret Sitesi
- Fatih Sultan Mehmet Günlüğü One Page Satış Sitesi
- Venezia Hukuk
- Avizeciler Sanayi Sitesi
- Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortakları
- Yeni Hayat Sağlık Koleji
- Öz Hukuk Bürosu
- Böcek İlaçlama

EĞİTİM DURUMU
Süleyman Demirel Üniversitesi (Bilgisayar Programcılığı) - 15.09.2012 - 3,60 / 4

ALINAN EĞİTİMLER

Bilge Adam Bilişim Hizmetleri / 300 Saat- 2013
(MICROSOFT CERTIFIED SOLUTION DEVELOPER (MCSD) /Microsoft Sertifikalı Yazılım Geliştirici)
- (70 Saat) C# Programlama
- (30 Saat) Veri Tabanı Tasarım ve Programlama
- (60 Saat) Azure ve Web Hizmetleri Geliştirilmesi
- (30 Saat) JavaScript ve CSS3 ile HTML 5 Programlama
- (60 Saat) ASP.NET 4.5 MVC Web Uygulamaları Geliştirilmesi
- (50 Saat) Proje Yönetimi

SERTİFİKALAR
Yazılım ve Veri tabanı Uzmanlığı (ÜSTÜN BAŞARI SERTİFİKASI)
BİLGE ADAM BİL. TEK. AKA.

02.06.2013

Yazılım ve Veri tabanı Uzmanlığı (KATILIM SERTİFİKASI)
BİLGE ADAM BİL. TEK. AKA.

02.06.2013

Yazılım ve Veri tabanı Uzmanlığı (MİCROSOFT KATILIM SERTİFİKASI)
BİLGE ADAM BİL. TEK. AKA.

02.06.2013

BİLGİSAYAR BİLGİLERİ
MS OFFİCE (Word, Excel, Access, PowerPoint) (İyi)
Adobe Photoshop – (İyi)

EN SON ÇALIŞILAN YERLER
Düzey Ajans - Full Stack Developer - 05.2014 – 01.2021 (6 buçuk sene)

REFERANS
Volkan Taman – Düzey Bilişim Yazılım Geliştirme Uzmanı – 0506 632 55 39 – volkan@duzeybilisim.com.tr

