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Ad Soyad Gökhan Mengüç

Doğum Tarihi 11.04.1994
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Medeni Durumu Bekar
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Cep 05061487413

E-Posta gokhan.mengc@gmail.com

Linkedin www.linkedin.com/in/gökhanmengüç

Uluslararası İlişkiler Uzmanı * İnsanlarla etkili iletişim kurabilmek,
* Analiz ve araştırma yapabilmek,
* Plan ve organizasyon yönetebilme yeteneği,
* Temel bilgisayar hakkında bilgi sahibi ve bilgisayarı hızlı ve 
aktif kullanabilme,
*  ERP gibi kurumsal kaynak planlaması konularına meraklı ve 
sürekli kendini geliştiren,
* Excel de gra�k oluşturma, pivot tablolar vs. hakkında bilgi 
sahibi ve makro yazma konusunda kendini geliştiren,
* Dijital pazarlama ve E-Ticaret konularına meraklı ve 
deneyim sahibi,
* Portföy yönetimi ile ilgilenmek.
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İş Deneyimi

Eğitim Bilgileri

Serti�ka ve Eğitimler

2017-2018 Saat & Aksesuar Tic. A.Ş.
E-Ticaret Satış Destek Uzmanı

*İnternet üzerinden siparişlerin alınması,
*Excel üzerinden sipariş takiplerinin yapılması,
*Müşteri şikayetleri ve önerilerinin değerlendirilmesi,
  görevlerinde bulundum.

2014-2019                   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

2020-Halen Anadolu Üniversitesi
Sinema ve televizyon 

2017-Halen Anadolu Üniversitesi
Web Tasarımı ve Kodlama 

2021 SAP ERP Eğitim Seti
UDEMY- Nevzat Yuşan

*  ABAP editör ekranı bilgisi,

* Kurumsal bir şirkette iş birimlerimde SAP kullanırken 

kullanılan ürünlere aşinalık gibi genel ERP eğitimimi 

tamamladım.

2021 SAP MM : Key User ve Modül Uzmanı Eğitim Seti
UDEMY- Nevzat Yuşan

*  SAP ERP hakkında bilgi sahibi,

* SAP ERP ekranlarını detaylı olarak  incelenmesi, 

* SAP MM modülü hakkında bilgi sahibi, 

* Kurumsal bir şirkette SAP departmanında ve Malzeme 

Yönetimi iş birimlerinde Key User pozisyonunda gelen 

talepleri karşılamak konusunda bilgi sahibi, 

* SAP MM modülündeki en önemli işlem kodlarını öğrenmiş 

bulunmaktayım.

Sayfa 2 / 6



2021 Microsoft Excel Temelleri 
BTK Akademi

* Uygulama ekranın tanıtımından temel hesaplama 

yöntemlerine, tablolarda sıralama, �ltreleme ve alt toplam 

almaktan koşullu hesaplama yöntemlerine kadar bir çok farklı 

özellikleri, 

* Excel’de sık kullanılan mantıksal, metinsel ve arama 

fonksiyonları ile tablolarda daha kolay işlemleri, 

* Pivot tablo özelliği ile verileri analiz edip, gra�kleri 

kullanarak tabloları görsel hale getirebilmek, 

Excel’in Makro özelliği ile kayıt makrosu alıp, düzenli olarak 

yapmak zorunda kaldıkları işlerin kolaylaştırılması gibi temel 

düzeyde eğitimimi tamamladım.

2021 İleri Excel Eğitimi
 DSE Academy - Sinan DİLAVER

* 4 hafta süren, 26 ana başlıktan oluşan detaylı ve faydalı bir 

eğitim oldu. Eğitimi başarı ile tamamladım.

2021 Microsoft Word Temelleri
BTK Akademi

* Uygulama ekranı arayüz tanımı, yazım kuralları, başlık 

stilleri ve belge işlemleri, madde imleri ve sayfa 

numaralandırmaları, içindekiler tablosu tasarımı, tablo, sayfa 

ve paragraf özellikleri, bilimsel denklemlerin oluşturulması.

2021 E-Ticarete Giriş
BTK Akademi

* E-Ticarete Giriş eğitiminde,

Kargo Operasyon Süreçleri, operasyon İyileştirme İpuçları, E, 

ticarette Sosyal Medya Kullanımı, kampanya Hazırlık İpuçları, 

iade Oranı İyileştirme, satış Artırma gibi E-ticarette önemli 

olan konular hakkında genel bilgi sahibi oldum.

2021 Microsoft PowerPoint
BTK Akademi

* Uygulama ekranının ara yüzü tanıtımı,

Fotoğraf, albüm, ekran görüntüsü, gra�k tablo gibi nesneleri 

PowerPoint’e ekleme, sunumlar arası geçişler, sunumlar içi 

animasyonlar, eylem ekleme, slide Master ve Form ekleme 

aşamaları yer alan temel düzeyde eğitimimi tamamlamış 

bulunmktayım. 
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2021 Uluslararası İş Analizi Metodolojisi ve Teknikleri
BTK Akademi

*  İş Analizi ve Süreçleri,

Babok Bilgi Alanları, iş Analizi Metodolojileri konularına 

değinildi.

 Ayrıca, uluslararası geçerliliği olan IIBA standartlarında iş 

analizi temelleri, İş analizi tekniklerini öğrenerek çalışma 

performanslarının artması ve etkili bir iş analizi sisteminin 

nasıl uygulanacağı hakkında eğitimimi başarı ile 

tamamladım.

2020 Rekabet İhlalleri
BTK Akademi

* Bu eğitimi almamın amacı, lisans son sınıfta "Avrupa Birliği 

Rekabet Hukuku" adlı bitirme tezimi başarıyla bitirdiğim için 

rekabet ve pazar içi rekabet konuları ayrıca ilgimi 

çekmektedir. 

2021 Bilgi Teknolojilerine Giriş
BTK Akademi - Sadi Evren ŞEKER

*  Yazılım, donanım ve bilişim dünyasına ait temel kavramlar, 

yazılım yeteneklerini geliştirmesi, oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılan yazılım dilleri konusunda �kir sahibi olmama 

yarayan etkili bir eğitimi başarı ile tamamladım.

2021 Google Dijital Pazarlama Temelleri
BTK Akademi

* İnternette varlık oluşturmak, çevrimiçi stratejileri 

belirlemek, arama reklamları ve sosyal medyayı etkin 

kullanmak, bir işletmenin online mağazasının kurulmasını ve 

online satış yapmak, web analizi yapmayı ve veri incelemek, 

bir işletmeyi çevrimiçi stratejilerle uluslararası pazarlara 

açmak konularında bilgi sahibi oldum.

2021  Microsoft Project ile Proje Yönetimi
BTK Akademi

*  Project görevleriyle çalışmak, zaman planlaması, 

kaynaklarla zaman planlaması, biçimlendirme İşlemleri, 

zaman ve kaynak yönetimi, project görünümleriyle çalışma, 

proje İzleme çalışmaları, raporlama, proje verilerini 

sorgulamak, agile proje yönetimi gibi konularda bilgi sahibi 

oldum.
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Projeler

Yabancı Dil

Yetkinlikler

Ehliyet

İlgi Alanları

Referanslar

2021 Program ve Portföy Yönetimi
BTK Akademi

* Proje, operasyon, program, program yönetiminde fayda, 

portföy, portföy yönetiminde değer, portföy yönetiminde 

talep ve kapasite yönetimlerinin temeli hakkında bilgi sahibi 

oldum.

Ayrıca, portföy yönetiminde talep önceliklendirme, portföy 

yönetiminde stratejik hedef yönetimi, organizasyonel proje 

yönetimi konularında bilgi sahibi oldum.

2018-2019 "Avrupa Birliği Rekabet Hukuku" konusunda lisans bitirme 
projemi yapmış bulunmaktayım.

İngilizce C1 - Orta Seviyenin Üstü (Upper-İntermediate)

Bilgisayar Microsoft O��ce (Word, Excel, PowePoint )

SAP (Konu hakkında bilgi sahibiyim ve eğitimlerime devam 
etmeteyim)

SPSS

Ehliyet B Sınıfı

Hobiler Badminton oynamak,
Rekabetçi bilgisayar oyunları oynamak,
Masa tenisi oynamak.

Şüheda Anaç Marelli Mako
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Gizem Gündüzöz PwC Türkiye
Accelaration Centre Associate
05061487414
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