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Sağlam bir araştırma geçmişi ve endüstri deneyimi ile polimer bilimi ve teknolojisi alanında yoğunlaşan 

proje ve iş geliştirme mühendisi. Araştırma alanlarım arasında ekstrüzyonla polimer işleme, polimer 

birleştirme, proses modelleme, tanımlama ve optimizasyon, reoloji ve biyopolimerler yer almaktadır. 

Finansal ve yönetsel alanlara odaklanırken endüstriyel uygulama ve araştırmayı birleştiren bir kariyer 

geliştirmekle ilgileniyorum. 

Eğitim 
İstanbul Teknik Üniversitesi (2020 –) 

Yüksek Lisans, Polimer Bilimi ve Teknolojisi 

Programın tamamlanması için gerekli dersleri 3.67/4 GNO ile tamamlamıştır.  

Şu anda 'Enjeksiyon kalıplama işleminde uygulanan kesme yoluyla PLA ürünlerinde bir takviye olarak 

indüklenmiş kristal lif benzeri yapı' konulu tez projesi yazıyor. 

Purdue University (2016 – 2020) 

Lisans, Makine Mühendisliği 

Programı 2.97/4 GNO ile tamamladı. 

"Araştırma altındaki habitatların inşasında kullanılmak üzere büyük miktarda buzlu regolit, çakıl veya 

başka herhangi bir kaynağı Ay veya Mars'ta taşıyabilen bir gezici süspansiyonu" konulu son yıl projesi. 

Profesör Mukerrem Çakmak'ın laboratuvarında film polimerlerinin üretilmesine ve özelliklerinin 

incelenmesine destek veren lisans araştırma görevlisi. 

Gıda mühendisliği laboratuvarlarında laboratuvar asistanı olarak çalıştı. Reaktifler, bileşikler ve 

laboratuvar test çözeltileri hazırladı, laboratuvar ekipmanları kalibre etti ve kullanılan yüzeyleri ve 

öğeleri temizledi. 

Sistem Dinamiği ve Modelleme dersi için haftalık ödev ve sınavları notlandırdı. 

Özel Ege Lisesi (2012 – 2016) 

Liseyi Yüksek Onur Listesi'nde tamamladı. 



2013-2014 yıllarında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ulusal proje yarışmasına 

katılmak üzere biyokimya projesi hazırlayan iki öğrenciden biri. Başlık: 'Nikotin tespiti için moleküler 

baskılı polimerler (MIP) tabanlı voltametrik sensör'. 

2014-2015 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ulusal proje yarışmasına katılmak üzere 

fizik projesi hazırlayan iki öğrenciden biri. Başlık: 'Ispanak ve mor lahanadan elde edilen klorofil 

pigmentinin güneş ışığı absorpsiyonuyla bütünleşmiş organik güneş pilleri'. 

AP Fizik ve AP Calculus ab sınavlarını başarıyla geçti. 

2014 ve 2015 yıllarında Harvard ve Princeton'da Model Birleşmiş Milletler'e (MUN) katıldı. 

2012-2016 yılları arasında okul basketbol takımının üyesi. 

2012-2015 yılları arasında münazara kulübü üyesi. 

Yayınlar 
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(2022). Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) (PHBH): Synthesis, properties, and 

Applications - A Review. European Polymer Journal, 167, 111044. 

 Investigation of Fire Performance of PA6 Based Composites with Halogen Free Flame 

Retardant and Synergistic Materials (Bekleyen Yayın) 

İş Hayatı 
Proje ve İş Geliştirme Uzmanı, IMS Polymers, İzmir (Mayıs 2021 –) 

 Reçete iyileştirme ve üretim parametresi optimizasyonu için ekstrüder yazılımı ve teorik bilgi 

kullanımı 

Mühendislik Stajyeri, IMS Polymers, İzmir (Haziran 2020 – Ağustos 2020) 

 Ar-Ge merkezi laboratuvarlarında test yöntemleri ve standartlarının geliştirilmesi 

 Polimer bileşikleri üzerinde termal, mekanik, reolojik ve morfolojik testlerin yürütülmesinde 

laboratuvar teknisyenlerine destek olunması 

Mühendislik Stajyeri, IMS Polymers, Izmir (Haziran 2019 – Ağustos 2019) 

 Termal, mekanik, reolojik ve morfolojik testler kullanılarak veri analizi gerçekleştirilmesi 

 Doktora öğrencilerine TÜBİTAK tarafından kabul edilen ve hükümetten mali destek alan 

projelerde destek olunması 

Mühendislik Stajyeri, IMS Polymers, Izmir (Haziran 2018 – Ağustos 2018) 

 Vida optimizasyonu üzerine araştırma verilerin toplanması, düzenlenmesi ve düzeltilmesi 



 Çift vidalı ekstrüzyon verimliliği için daha iyi çözümler sağlamak için vida üreticileriyle işbirliği 

yapılması 

Mühendislik Stajyeri, IMS Polymers, Izmir (Haziran 2017 – Ağustos 2017) 

 Satış departmanı ile ürün sunumlarını ve reklam materyallerini geliştirilmesi 

 Ar-Ge departmanı ile reçete iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi. 
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