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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
2016 Eylül – 2020 Haziran
Eğitim hayatımda çeşitli projelerde takım üyesi ve takım lideri olarak
görevler aldım.
2019 Tübitak üniversite öğrencileri araştırma projesinde bölge 2. Liği
elde ettim.
2020 yılında yaptığım 4 projeden 3’ü bölgeye katılmaya hak kazanıldı
ve bunlardan 2 'sinde farklı kategorilerde bölge ikinciliği elde ettim.
Böylelilkle 2 proje ile ilk defa teknofeste katılma fırsatı elde ettim.
10 Mart 2020 tarihinde yapılan Burdur gençlik merkezi üniversiteliler
arası bilgi yarışmasında katıldığımız “HEYSEM 15” takım adıyla il birincisi
olarak yarışmadan derece kazanılmıştır.

Doğ. Tar. : 01.10.1997
Mail: rifaikuci@gmail.com
Web site: http://rifaikuci.com/
Github: https://github.com/rifaikuci
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/rifaikuci/

İstanbul Fatih Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
2011-2015

İŞ TECRÜBESİ
Finastech Tecnology
2020 Eylül – Devam Ediyor
Finansal yazılımlar yönelik geliştirmeler yapmakta olan bir firmada her
birimde çalışma fırsatı buldum. Bu sayede projenin kodlanmaya
başlanıp ilerleyen süreçlerinde her adımında bulundum fronted ve
backend teknolojilerini ile çalışma fırsatı bularak yazılım noktasında ve
bunun yanında finansal terimleri (bussiness bilgileri) de öğrenme fırsatı
buldum. Bitbucket üzerinden git versiyonlarını takip edildi. Projeler için
makineler (serverlar) kurulması yönetilmesi aktarılması kısmını yaparak
sistem anlamında ve genel anlamda devops olarakta tecrübeler elde
ettim, fakat yoğunlaştığım alan Full-stack developer pozisyonudur.
Kullanılan Teknolojiler: React.js, React-native, Node.js, Java, Spring
Boot, Php, Mysql, Hibernate, JPA, Oracle Sql, NoSql, PostgreSql,
mongoDb, Redis, Solr, Jenkins, putty, postman, Bootstrap, Tailwind.
IND Bilişim, İstanbul/Üsküdar – Staj
2019 Temmuz – 2019 Ekim
Staj döneminde java ve VueJs ile geliştirilen projenin yazılım ve test
işlerinde çalışmalar yaptım.
Çalışılan teknolojiler: Vue.Js, HTML5, Java, Spring Boot, PSQL, Rest web
servisleri

BİLGİSAYAR BİLGİLERİ
Programa Dilleri: React.js, React native, Node.js, Java, Jquery, AJAX, Php, Javascript, C#.
Veritabanı Teknolojiler: Mysql, Oracle, Postgre Sql, Sqlite, Microsoft Sql Server, Mongodb, Redis.
Teknolojiler ve Uygulama çatıları: Spring Boot, HTML, CSS, bootstrap, tailwind, codeigniter, jpa, hibernate. Jenkins,
Bitbucket, gitlab, github.

Konseptler ve Kalıplar: OOP, UML, Clean Code
Araçlar(ideler): İntellij IDEA, Webstrom, phpstrom, datagrip, Android Studio, Visual Studio code, postman,R3 Studio,
dbeaver, sublime text, Jira, Slack, git versiyonlama.

PROJELER

•

Egomobilya Web sitesi

Çilek mobilya mağazacılığın alt şubelerini barındıran mobilya şirketi için ürünlerinin gösterilmesi ve stok takibi satış
yapılabildiği bir sistem tasarlanmıştır. İçerik tamamen dinamik olup yönetim paneli üzerinden yönetilebilir.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/egomobilya
Web sitesi: https://egomobilya.com/

•

rifaikuci.com

•

React native ile stok takip programı ve dokümana dönüştürme

•

morpara.com

Kişisel bilgilerimi, projelerimi ve yazılım ile ilgili yazılarımı paylaştığım blog bazlı web sitesidir. Öğrendiklerimi olabildiğince
burada paylaşarak aktif olarak tutmaya çalışmaktayım.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/rifaikuci-site
Web sitesi: https://rifaikuci.com/

React native ile yazdığım mobil projemde tekstil firmalarının veri tutmada ve takibinde kolaylık oluşturması için yapılmıştır.
Video: https://youtube.com/shorts/hojOScH4vxA
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/ozkoc

morpara finansal para transferi yapan şirket için tasarlamış olduğum web sitesidir. Site dinamik olup yönetim panelinde
istenilen değişiklikler kolayca yapılabilmekte.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/morpara
Web sitesi: https://morpara.com/

•

Akıllı yurt uygulaması: Burdur Fereli Sinan Efendi Örneği

Kyk yurdunda yapılan çalışmaları dijital ortama aktarılmasına yönelik yapılan bir android projesidir. Yönetimin daha kolay
yapılabilmesi için web kısmıda php ile yapıldı.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/akilli-yurt-otomasyonu
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rifaikuci.myapplication&hl=tr&gl=US

•

Finastech Web Sitesi

•

Sena Alüminyum.

Finastech Tecnology şirketi, finansal yazılım yapmakta olan şirket için tasarlanmış olduğu bir web sitesidir. Site dinamik
olup yönetim panelinde istenilen değişiklikler kolayca yapılabilmekte.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/finastech
Web sitesi: https://finastech.com/

Sena Alüminyum şirketinin baştan sona sisteminin kontrol edildiği bir personel, üretim analiz eden ve kayıt tutan bir
yönetim panelidir.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/sena-alm

•

Alzheimer tracking real time

•

Bitki ve kuş türlerinin konum tabanlı kaydı ve ekoturizm için sayısal harita üzerinde
genetik algoritma tabanlı rotalama

Alzheimer hastaları için geliştirilmiş bir android uygulamasıdır uygulama üzerinden Alzheimer hastaları takip edilerek
kaybolması durumuna karşı önceden önlem alınması sağlanmıştır.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/alzheimer-tracking-real-time

Lisans tezi olarak yaptığım projede; bitki ve kuş türlerinin keşfini ve envanter kaydını tutan bir sistem geliştirilmiştir. Yaptığım
çalışmayla 2020 yılında tübitak 2242 üniversite öğrencileri yarışması kapsamında bölge birinciliği elde ettim.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/yeni-yerler-kesfetme-kaydetme-mysql-google-harita

•

Dijital arkeolojik müzesi

•

Mobil ile Bluetooth, Wifi, RFID(öğrenci kartı) yoklama sistemi

Arkeolojik çalışmaların verilerin dijital ortama aktarılmasına yönelik androrid ve web tabanlı projedir. Yaptığım çalışmayla
2021 yılında istanbulda düzenlenen teknofeste katılmaya hak kazandım.

Yapılan çalışmayla öğrencilerin yoklamasını mobil uygulama üzerinden yapılması sağlanmıştır. Alternatifler arasında Wifi,
Bluetooth ve RFID özellikteki öğrenci kartları ile alınması sağlandı.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/Yoklama-Sistemi-Bluetooth-Wifi

•

Mobil Destekli optimum seyahat planlama yazılımı

Burdur şehrine ait gezilmesi, görülmesi gereken yerleri mobil uygulama üzerinden gösterilmesi. Gidilecek yerler seçildikten
sonra en az maliyetle en fazla yerin ziyaret edilmesi hedeflenerek genetik algoritma api’si kullanıldı. Rota üzerinde
konaklama ve yeme içme yerleri öneri olarak sunulmuştur. 2019 yılında tübitak 2242 üniversite öğrencileri yarışması
kapsamında bölge ikinciliği elde ettim.
Kodlar: https://github.com/rifaikuci/Yerel-Seyahat-Rotalama-mapbox-google-haritalari

YABANCI DİLLER
İngilizce: Konuşma, yazma – Orta, Anlama iyi
Arapça: Konuşma, Anlama: ileri seviye, yazma: iyi

REFERANSLAR
Ali Hakan Işık : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilgisayar mühendisliği bölüm başkanı - 0505 349 6761
Abdurrahman Açıkgöz: TRT Word – IT departmaında Proje lideri – 0505 349 6761

