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Ersin KARA 
 
 
 
 
 

Mesleki Deneyim 
 
 
 
 

07.2017 – … FİNPRO Danışmanlık ve Yazılım A.Ş. İstanbul 
Koordinatör 
 Kurumsal bir yapının oluşturulması, proje yönetimi standardının belirlenmesi, 

KVKK için gerekli çalışmaların yapılması, yazılım tarafında mimari 
tasarımların yapılması ve firmalara teknik destek için gerekli çalışmaların 
planlanması ve yapılması. 

 
11.2016 – 06.2017 AKÇANSA Çimento Sanayi A.Ş. İstanbul 
Bilgi İşlem Sistem Mühendisi 
 Kurumdaki VI. Projem; Ambarlı Sunucu Yenileme Projesi için proje 

yöneticiliği yaptım. Bu proje de amaç proje yöneticisi yetiştirmek. Tüm 
bölgelerde sunucu odası yenileme projeleri 2017 yılında tamamlanacaktı. Bu 
nedenle başlıca amacım, standartların belirlenmesi, sunucu taşıma 
işlemlerinin önceliklendirilmesi, kesintisiz taşıma işlemini için kuralların 
çıkartılması, çalışılacak firmaların seçim kriterleri, yapılan işlerin kontrol 
işlemleri ve firma iş hakkedişlerin hesaplanması. (04.2017 – 04.2017) 

 Kurumdaki V. Projem; IT Disaster Projesi için proje yöneticisi olarak görev 
yaptım. Bilgi İşlem tarafında aktif olarak çalışmayan ve eksik yapılandırma 
olan Disaster Site yapılandırmasını çalışır ve eksiksiz hale getirmek. Dudullu 
ile Ankara DataCenter’ ları arasında tam olarak çalışan bir Disaster Site 
kurulumu yapıldı, hatalar giderildi ve 2 sistem üzerinde çalışan yapı SAP 
sistemleri de dahil edilerek AKÇANSA bünyesinde ki tüm kritik sunucular 
yapı içerisine eklendi. Ankara site içerisinde network cluster yapıya 
dönüştürüldü. Gerekli olan yönetmelik yazıldı ve ileriye yönelik 3 yıllık kısa ve 
5 yıllık orta vadeli plan çıkartıldı. (12.2016 – 04.2017) 

 Kurumdaki IV. Projem; Mobil cihazların yönetimi için Office 365 içerisinde 
gelen MDM çözümünün uygulanması. Mobile Device Management 
Projesinde proje yöneticiliği yaptım. Bu proje kapsamında kurum içerisinde 
kullanılan +150 olan cihazın uzaktan yönetimi yapmak, kuralların 
tanımlanmasını sağlayıp güvenlik yöneticisine yönetilebilir MDM çözümü 
sunup ilgili yönetmeliğin yazılmasını sağladım. (01.2017 – 02.2017) 

 Kurumdaki III. Projem; Ortaklık sonrasında HeidelbergCement tarafından 
ilk defa yapılacak olan COBIT kapsamında ki bilgi işlem denetimine 
Akçansa Bilgi İşlemi’ni uyumlu hale getirmek. Denetim için gerekli 
çalışmaları yapmak için ekibin kurulmasını sağlamak, gerekli görev 
dağılımını yapmak ve ekibe liderlik etmek için Heidelberg İç Denetim Proje 
Yöneticisi olarak görev yaptım. Hiçbir çalışmanın 

 
olmaması ve denetim sonucu olarak 2 orta ve +10 düşük seviyeli bulgu tespit edildi. 
Bu başarı sonrası ödüllendirildim. (11.2016 – 01.2017) 
 Kurumdaki II. Projem; Exchange Server 2010 yapısının bırakılıp yerine Office 

365 yapısına geçirilmesi. (11.2016 – 12.2016) 
 Kurumdaki I. Projem; Datacenter storage yenileme projesinde ekip üyesi 

olarak görev aldım. Mevcut storage ilave olarak yeni bir storage yapısının 



2 
 

kurulması ve veri aktarımların sağlanması görevini yaptım. (11.2016 – 
12.2016) 

 AKÇANSA bünyesindeki 2 DataCenter (Türkiye: Dudullu ve Ankara) ve 6 
bölgede bulunan sunucuların sürekliliğinden ve sağlıklı çalışmasından 
sorumluyum. (Türkiye: Altunizade, Ambarlı, Büyükçekmece, Çanakkale, 
Ladik ve Karabük) 

 
Datacenter ve bölgeler de dahil olmak üzere tüm sunucu ve sistemlerin 
kurulumları, yönetimi ve SAP sisteminin sağlıklı çalışması için hayati önem 
taşıyan Cluster Server’ ın sürekliliğinin sağlanması için gerekli destek ve 
ileriye yönelik ARGE çalışmaları yapmak, 5 yıllık bilgi işlem hedeflerini 
belirlemek, projelerinin kapsamlarını çıkarmak ve ISO 27001 sertifikasyonu 
için gerekli olan prosedürlerin oluşturulması ve uygulanması için gerekli 
çalışmaların yapılması. 

 
09.2006 – 10.2016 ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. İstanbul 
Bilgi Sistemleri Sistem Yönetmeni 
 Kurumdaki VII. Projem; İzmir ve Ankara bölgeleri için sunucu yenileme 

çalışması projesi. Her iki bölgede mevcut kullanılan tüm fiziksel sunucuların 
yenilenmesi, Windows Server 2012 platformu üzerinde HyperV teknolojisi ile 
ihtiyaç olan yeni sunucuların da kurulumu ve yapılandırılması. Tüm 
sunucuların değişimi sırasında sistem kesintisi olmaksızın yeni sunuculara 
geçiş için proje planının hazırlanması ve ilgili bölge sorumlusuna gereken 
eğitimlerin verilmesini sağlamak. (03.2013 – 08.2013) 

 Kurumdaki VI. Projem; Yeni açılacak iki dış operasyon için gerekli alt yapı 
çalışmalarını tamamlamak. Sistem kurulumlarını gerçekleştirip gerekli tüm 
çalışmaların açılış öncesine yetiştirmek ve ilgili sorumluya gereken 
eğitimlerin verilmesini sağlamak. (09.2012 – 01.2013) 

 Kurumdaki V. Projem; Kurum içerisinde raporların geliştirilmesi. Bu konuda 
Microsoft SQL Server üzerinde bulunda bulunan verilerin Microsoft SQL 
Builder 3.0 ile raporların hazırlanması, score card’ ların yapılandırılması ve 
sorunsuz sistemin çalıştırmasını devam ettirmek. (09.2010 – 07.2011) 

 Kurumdaki IV. Projem; Bölgelerde sanallaştırma teknolojisini kullanarak iki 
fiziksel sunucuyu cluster yapıda çalıştırıp birinin üzerindeki n tane sunucuyu 
bir diğerine herhangi bir sorun olduğunda dışarıdan müdahale olmaksızın 
geçiş yapmasını sağlayıp sorunsuz sistemin çalıştırmasını devam ettirmek. 
(05.2010 – 08.2010) 

 Kurumdaki III. Projem; Sunucu Sanallaştırma. Bilgi Sistemleri bünyesinde 
kullanılan fiziksel sunucuları yenilemek ve sayısını azaltmak adına Microsoft 
Server 2008 üzerinde Hyper-V teknolojisini kullanarak üç farklı sanallaştırma 
projesi tamamlanmıştır. (11.2009 – 02.2010) 

 Kurumdaki II. Projem; Kurumsal Portal yapılandırması kapsamında 
oluşturulan AtuPortal Proje Yöneticisi olarak 01.Ocak.2008 tarihinde projeye 
başladım. Proje kapsamında doküman yönetimi, kurumsal arama, sosyal ağ 
olan MySite tamamlanmıştır. Ayrıca kurum içerisinde kritik olan formların 
web üzerinden Sharepoint 2007 ile tüm kullanıcılara kurum prosedürleri 
gereği erişimler verilmiştir. Ör: Demirbaş Zimmet Formu, Satınalma Formu, 
Bilgi Sistemleri Olay Takip Formu vb. formlar 

Microsoft Office Infopath 2007 ile hazırlanmış olup gerekli olan iş 
akışları için    sadece    Microsoft    Sharepoint    Designer    2007    
uygulaması kullanılmıştır. (01.2008 – 08.2009) 
   Kurumdaki  I.  Projem;  Merkez  olarak  İstanbul’  un  güvenli  bir  
şekilde Internet erişiminin sağlanması ve 8 Bölge için tüm network alt 
yapısının kurulumu ve yönetimini kapsayan Atu Internet ve Bölge 
Bağlantıları Proje Yöneticisi olarak görev yaptım. (11.2006 – 04.2007) 
   ATÜ bünyesindeki 10 bölgede bulunan sunucuların sürekliliğinden ve 
sağlıklı çalışmasından sorumluyum. (Türkiye: İstanbul, İzmir, Ankara ve 
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Antalya–Gazipaşa,   Gürcistan:   Tiflis   ve   Batum,   Tunus:   Enfidha, 
Makedonya: Üsküp, Ohrid ve Letonya: Riga) 
   Bölgelerde  dahil  olmak  üzere  tüm  sunucu  ve  sistemlerin  
kurulumları, yönetimi ve online satış sistemi için hayati önem taşıyan 
Cluster Server’ ın sürekliliğinin sağlanması için gerekli destek ve ileriye 
yönelik ARGE çalışmaları  yapmak  ve  ISO  27001  sertifikasyonu  için  
gerekli  olan prosedürlerin  oluşturulması  ve  uygulanması  için  gerekli  
çalışmaların yapılması. 
10.2007 – ...                   İstanbul Kültür Üniversitesi                   İstanbul 
Öğretim Görevlisi (Ders Saat Ücretli) 
   İstanbul   Kültür   Üniversitesi   Teknik   Bilimler   Meslek   Yüksek   
Okulu bünyesinde ders saat ücretli (DSÜ) olarak öğretim görevlisi 
kadrosunda yer almaktayım. 
   Teknik  Bilimler  MYO,  İşletmecilik  MYO,  Hukuk  Fakültesi  ve  
İktisat Fakültesi’ nde Veritabanı Yönetim Sistemleri, Veritabanı 
Programlama, Yazılım Sistemleri Yönetimi, Mikroişlemciler, Bilgisayar 
Bilimlerine Giriş, Bilişim    Sistemleri,    Bilgisayar    Uygulamaları    ve    
İleri    Bilgisayar Uygulamaları dersleri üzerine eğitimler vermekteyim. 
   Teknik  Bilimler  MYO  öğrencilerine  bitirme  projeleri  için  
danışmanlık yapmaktayım. 
07.2003 – 09.2006         İstanbul Kültür Üniversitesi                   İstanbul 
Bilgi – İşlem Network Uzmanı 
   Üniversitenin bünyesinde bulunan iki yerleşkenin network 
sürekliliğinin sağlanması. 
   Kurumda kullanılan server’ lardan sorumluluğu (DC, Exchange 
Server, Web Server, SQL Server) 
   Üniversite  bünyesinde  ARGE  bölümünün  bilgi  teknolojileri  
danışmanı olarak her türlü yapılacak projelerde sorumlu oldum. En son 
olarak 2003 

–  2006  yılları  arasında  internet  üzerinden  ÖSS’  ye  giren  
öğrencilerin yararlanabileceği Tercih Süzgeci, Tercih Matik gibi web 
uygulamalarını (toplam ürün sayısı 6) ve veritabanı tasarımlarını bizzat 
gerçekleştirdim. 
07.2003 – 01.2005         Akis Eğitim Merkezi                              İstanbul 
Kurs Müdürü 
   Microsoft  Certified  Trainer  olmam  nedeniyle  Bakırköy’  de  
bulunan Microsoft  ürünleri  için  dünyaca  kabul  gören  sertifikaların  
eğitimlerini haftasonları verdim. MCSE, MCDBA ve MCSD.NET 
   Aynı  zamanda  Akis  Bilgisayar  olarak  bünyesinde  bulunan  
firmalara sistem çözümleri ve projelerde görev aldım. Kurduğum teknik 
ekip ile  
gerekli   desteğin   verilmesini   sağladım.   (istenildiğinde   firma   
isimleri verilecektir.) 
11.2000 – 06.2003         Prestige PEC                                         
İstanbul 
Teknik Eğitim Koordinatörü 
   Microsoft  Certified  Trainer  olmam  nedeniyle  Bakırköy’  de  
bulunan Microsoft  ürünleri  için  dünyaca  kabul  gören  sertifikaların  
eğitimlerini haftasonları verdim. MCSE, MCDBA ve MCSD.NET 
   Çeşitli üniversitelerde tarafımdan başlatılan proje ile Microsoft 
Server’ ları konusunda teknik olarak ilgili akademisyenlere ve bilgi- 
işlem personeline gereken eğitimleri, sürekli veya seminer şeklinde 
gerçekleştirdim. 

11.1996 – 10.2000         BEBİM PEC                                           
İstanbul 

Teknik Destek Uzmanı & 
Eğitmen 
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   Kurum bünyesindeki PC’ lerin ve 
Server’ ın sorumluluğu, 

   Yıllık bakım anlaşmaları yapılan 
firmaların desteğinin verilmesi 

   Microsoft  tarafından  başlatılmış  
olan  sertifikasyon  programlarının  ilk sertifikalı  eğitmen  olarak  
bizzat  verilmesi.  MCSE,  MCDBA  ve  MCSD konularında gerekli 
eğitimleri Microsoft Certified Trainer ünvanı ile Garanti Bankası,  
İGDAŞ,  TEDAŞ,  Mercedes  Türk  AŞ,  İstanbul  Havayolları 
firmalarının eğitim projesinin hazırlanması ve eğitimlerini 
gerçekleştirdim. 

 

 
 

Eğitim Bilgileri 
 

 

Lisans  2001 – 2005                    
 

İstanbul Kültür Üniversitesi                    - 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği 

 
 
Yüksek Lisans  2005 – 2010                    
 

İstanbul Kültür Üniversitesi                    - Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği 
 

Ön Lisans  1994 – 1996                    
 

Trakya Üniversitesi                                  -   
Edirne Meslek Yüksek Okulu 
Bilgisayar Programcılığ 
 

Pedagojik Formasyon  1996 – 1997                    
 

Marmara Üniversitesi                            -    
Teknik Eğitim Fakültesi 
119. Dönem Pedagojik Formasyon 
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