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SUMMARY
22 Ekim 1981, Bursa doğumludur. Gemlik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Bilgi İşlem mezuniyetinden
sonra öğrenim hayatını 2002 yılında, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı mezuniyetiyle tamamladı.
2002 yılında Bursada, bir yazılım firmasında tam 6 yıl desktop ve internet programcılığı üzerine
çalıştı. Akabinde Bursada bir fabrikada, bilgi işlem yöneticiliği yaptı. 2010'da istanbul'a transfer oldu.
Daynex İnternet Reklamcılığı'nda Php Developer olarak çalıştı. 2011 yılında Tunada Intgernet Agency'de
Web Yazılım Uzmanı olarak iş hayatını devam ettirdi.
Linux Kullanıcıları Derneği (L.K.D)'den sertifikası, Yönetim Planlama Sistemleri Eğitm Sertifikası,
Microsoft SBS Server Kullanım Sertifikalarına sahip. 2012 yılının ortalarında budurr.com'un kurulumunda
yeraldı ve baştan ayağa yazdı. 2014 yılının ortalarında Positive Creative Agency de Php Developer
olarak çalışmaya başladı. Halen çalışmaya devam etmektedir.

SKILLS
Programing Languages : OOP PHP, Javascript, HTML5, CSS3, SQL
Backend

: Codeigniter, Custom Framework

Frontend

: Bootstrap, jQuery, jQuery UI

Databases

: PostgreSQL, MySQL, Redis

Servers

: Apache, Nginx

Operating Systems

: Ubuntu, CentOS, Suse, Windows, MacOS

Version Control Tools

: Git, SVN

IDE-Editors

: SublimeText, Coda, PHPStorm, E-Text

Other

: Web Applications, Facebook Applications

Web Site

: ahmetcelebigil.com

PROJECTS
 www.koctas.com.tr (live)
Language & Db : Php, PostgreSQL
Description

: Koçtaş’ın Positive tarafından geliştirdiği php frameworku ile yazılmış e-ticaret
sitesinin geliştirilmesi ve bug-fix işlemlerini gerçekleştirmekteyim. Backend ve
frontend işlemleri, sql güncellemeleri ve iyileştirmeleri, deployment işlemleri
süreçlerini yürütüyorum. 3. parti uygulamaların entegrasyonları, sanal pos
entegrasyonu, kargo entegrasyonları gibi işlemleri gerçekleştiriyorum.

 www.budurr.com (not live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Kurucu ortaklığını yaptığın Ortline İnternet Hizmetlerine ait e-ticaret sitesinin
backend ve frontend’ini yazdım. Backend ve frontend codeigniter frameworku
kullandım. jQuery javascript frameworku ve ajax requestleri ile destekledim. Sistemin
backend tarafında; önmuhasebeden, kargo yönetimine; şirketin tüm işlerini takip
ettiği cms bulunmaktadır. Sanal pos entegrasyonları, kargo entegrasyonları, 3. parti
uygulama entegrasyonları gibi işlemler yapılmıştır. Codeigniter frameworku ile
yazılmıştır. Şirket kapanınca sitede bu süreçte hayatına son vermiştir.

 www.agb-i.com (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Gulet Bound’un yat bilgilerinin yönetildiği paneli yazdım. Bu panel’in 3 bölümü
vardır. Admin bölümü, sitenin genel ayarları dahil tüm alanlara yetkili olan kullanıcı
bölümü. Sadece yat sahiplerinin girip yatlarını yönettiği bölüm. Yat acentalarının girip
yatların müsaitlik duruma göre kiralanıp kiralanamayacağını yönettiği bölüm.
Frontend tarafına; bootstrap css frameworku, jQuery frameworku, ajax requestleri
kullandım.

 www.guletbound.com (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Yurtdışına hizmet veren yat kiralama sitesinin backendini ve frontend’ini yazdım.
Codeigniter php framework kullandım. Frontend tarafına; bootstrap css frameworku,
jQuery frameworku, ajax requestleri ile destekledim.

 www.guletmaster.com (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: GuletBound web sitesinin altyapısını kullanılarak hazırladığım çoklu dil desteğine
sahip ve yutiçine hizmet veren yat kiralama sitesidir. Backend ve frontend,
Codeigniter framework’u kullanılarak yazdım. Frontend tarafında; bootstrap css
frameworku, jQuery frameworku, ajax requestleri kullandım.

 buyuyunceneoalcak.com (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Bir ajans vasıtası ile e-bebek için yazdığım bu projede kullanıcıya sorular sorup,
gelen cevapları bir algoritma ile puanlayıp sonuç çıkartmakta ve çıkan bu sonucun
facebook da paylaşılmasını hedeflemektedir. Sistem facebook app olarak
çalışmaktadır. App, Codeigniter php frameworku kullanarak yazdım. jQuery ve ajax
requestler kullandım. Facebook entegrasyonu gerçekleştirdim.

 bebekart.net (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Bir ajans vasıtası ile e-bebek’e yazdığım, facebook app dir. Proje, kullanıcıya,
facebook fotoğraflarından fotoğraf seçtirip yada bilgisayarından resim upload ettirip,
bu görseli kullanarak kart hazırlayan ve hazırladığı kartı facebook üzerinde paylaşan

bir yapı olarak kurguladım. App, Codeigniter php frameworku kullanarak yazdım.
jQuery ve ajax requestler kullandım.

 www.muzisyenbul.net (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Organizasonlarına müzisyen yada grup arayanlara hizmet veren internet sitesinin
panelini ve önyüzünü yazdım. Backend ve frontend yazarken codeigniter php
frameworku kullandım. jQuery javascript frameworkü ve ajax requestleri ile sistemi
destekledim.

 www.metesaat.com.tr (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Kurumsal web sitenin panelini ve önyüzünü yazdım. Frontend ve backend’i
codeigniter frameworku kullandım. Frontend de hazır tema kullandım. jQuery
javascript framework u ve ajax requestleri ile projeyi destekledim.

 www.takibu.com (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: budurr.com e-ticaret altyapısı kullanılarak geliştirdiğim farklı bir e-ticaret projesi.

 www.ebijuteri.com (live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: b2c e-ticaret platformudur. Codeigniter php frameworkü kullanılarak geliştirdim.
Ajax requestleri ve jQuery frameworku kullanarak projeyi destekledim.

 www.fanpagemanage.com (not live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: Facebook api kullanılarak, facebook fan sayfalarını analiz eden ve aynı zamanda
sayfalarda düzenli paylaşım yapılmasını sağlayan bir sistemin panelini veönyüzünü
yazdım. Codeigniter php frameworku kullandım. Facebook api entegrasyonu, jQuery
ve ajax requestler ile projeyi destekledim.

 www.alatsepete.com (not live)
Language & Db : Php, MySql
Description

: budurr.com altyapısı kullanılarak yazdığım, budurr.com ile aynı anda piyasada olan
e-ticaret sitesidir.

PROFESSIONAL EXPERIENCE
 06.2014 – present : Positive – A Digital Approach | İstanbul (Avr.) - Turkey | Full Time
Position: PHP Developer
Positive is an interactive agency developing advanced projects about internet technologies,
interactive communications and interactive marketing. Providing corporate solutions, Positive aims to
create “positive values digital solutions” that enables businesses take advantages of internet and
technology. Positive may play role all processes of a corporate project including target and profit
analyzing, developing strategy and technology, creative design and digital marketing
communications.

* Internet | New Media
Developing projects in sense of accessibility, data consistency, aesthetic and user friendly design
concepts, Positive use all facilities of new media in advanced.

 12.2012 – 07.2013 : Teksiad Academy | İstanbul (Avr.) - Turkey | Part Time
Position: Instructor
Teksiad Academy (İŞKUR supported) Social Media Course. I gave lectures on Social Media,
adwords, php, bootstrap.

 08.2012 – 04.2014 : Ortline İnternet Technologies | İstanbul (Avr.) - Turkey | Full Time
Position: Computing Manager / Director & Php Developer
budurr.com e-commerce site, Founder & Php Developer. Software and Developing
business for e-commerce sites; alatsepete.com and geltoptan.com

 05.2011– 08.2012 : Tunada İnteraktif | İstanbul (Asia) - Turkey | Full Time
Position: PHP Developer
A company develops web project I was working as PHP Developer.

 04.2010 – 05.2011 : Daynex Internet Marketing | İstanbul (Avr.) - Turkey | Full Time
Position: Php Developer
A company that produces e-commerce systems and custom web projects , I was working
as a PHP developer.

 07.2008 – 04.2010 : Elsi Electronic Systems | Bursa - Turkey | Full Time
Position: Computing Manager
Cable hardware

 08.2007 – 07.2008 : Bursoft Computer | Bursa - Turkey | Full Time
Position: Computer Technician
Companies enduring solutions to the problems. Develops special projects. With programs that
prepare financial package advisers and accountants offer conveniences.

 11.2002 – 05.2006 : Bursoft Computer | Bursa - Turkey | Full Time
Position: Computer Technician
Companies enduring solutions to the problems. Develops spescial projects. With programs that
prepare financial package advisers and accountants offer conveniences.

EDUCATION
 2000 – 2002 : Ege Üniversity – Computer Technology and Programming
 1996 – 2000 : Gemlik Anadolu Vocation High School – Computer and Technology
ADDITIONAL EDUCATION & CERTIFICATES
 2009 : Çağdil Foreign Language Course
English Course - Level 4 (Upper Intermediate -B2- )

 2009 : Production Line Balancing
KalDer

LANGUAGES
 English
 Reading: Good
 Writing: Good
 Speaking: Not Bad

SOCIAL ACTIVITIES
Poetry, Music, Art, Theather

CLUB & ASSOCIATION MEMBERSHIPS
Linux Users Association

