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Eğitimler 
 

Simav Anadolu Öğretmen Lisesi                             Eyl 2012 – Haz 2016 
Lise, Kütahya 
 

Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Finans Lisans       Eyl 2016 – Haz 2020 
Üniversite, Uşak 
 

Anadolu Üniversitesi                                             Eyl 2021 – devam ediyor 
tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans 

Kişisel Bilgiler 
 

Doğum tarihi 
15 Şubat 1998 
 
Doğum yeri 
Kütahya/Simav 
 
Ehliyet 
B sınıfı 
 
Cinsiyet 
Erkek 
 
Uyruk 
Türkiye Cumhuriyeti 
 
Medeni Durum 
Bekar 

 
 

İş deneyimi 
 

Sigorta Stajyeri                                                                      Tem 2019 – Ağu 2019 

Aker Sigorta Acentesi, Kütahya 

Sigorta yenileme tarihleri gelmiş müşteriler ile iletişime geçerek sigorta 
yenilemeleri konusunda yardımcı olmak   
 

Müşteri Temsilcisi                                                                 Eki 2020 – May 2021 
Teleperformance A.Ş, Uşak 

İnbound ekibi olarak gelen çağrıları yönetmek, müşterilerin istek, talep ve 
şikâyetlerini gerçekleştirmek. Ürün ve hizmet satışı yapmak    
 

Ön muhasebe elemanı                                                         Ara 2021 – May 2022 
Elita Pelet  Tekstil Sanayi A.Ş, Uşak 

Fabrikanın gelir ve gider işlemlerinin takibini yapmak, sevkiyatları kontrol 
etmek ve fatura, irsaliye sayımı yapmak. 

 

 
Profil 
 
Merhaba. Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümü mezunuyum. Çalışma 
hayatımda birçok sektörde yer aldım. İlk çalışma alanım; Kütahya'da toptan ve 
perakende satış yapan bir firmada ürün temin hizmetlerinin kayıt ve planlamasını 
yapıyordum. Daha sonra bir sigorta acentesinde çalıştım. Sigorta ürün ve hizmetlerinin 
satışı ile görevliydim, sonraki tecrübem ise Uşak'ta bulunan Teleperformance A.Ş 
bünyesinde müşteri temsilcisi olarak çalıştım. 8 Aylık olan bu tecrübem bana çok şey 
kattı, müşteri ilişkilerinde kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Son olarak Uşak'ta 
gübre üretimi yapan bir fabrikada çalıştım. Üretilen gübre, diğer bayi ve distribütöre 
gönderilirken sevkiyat ve mali işlemlerinden sorumluydum. Sevkiyat yapılacak ürün ne 
ile gönderilecek, ne zaman gönderilecek, kaç adet gönderilecek gibi sevkiyat işlemleri 
benim denetimim ve gözetimim altında gerçekleşiyordu. İyi derecede bilgisayar ve 
Office programları kullanabiliyorum, ikna kabiliyetim yüksek, çalıştığım konuma iyi 
motive olur ve yaptığım işin hakkını veririm. Bankacılık, finans, ön muhasebe, 
sigortacılık, satış gibi alanlarda kendimi geliştirmeye hazırım. 
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