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İş Tecrübeleri
Öztürk Endüstriyel Plastik Ltd.Şti. | Manisa-OSB --- Mali İşler Sorumlusu (Mart 2017 – …)
Muhasebe , Finans ve İK işlemlerinin yönetimi , kontrolü ve raporlanması. Banka ve resmi kurumlar ile ilişkilerin yönetilmesi.
Fabrika müdürüne destek sağlanması.

Masna Plastik A.Ş. | Turgutlu --- Mali ve İdari İşler Direktörü (2014 – EKİM 2016)
Mali İşler Yönetimi ; MIKRO Enerji v15 ile ERP sisteminin kurulması ve kayıtların girilmesinin sağlanması. Rutin tahsilat ve
ödeme raporlarının hazırlanması. Finansal operasyon işlemlerin yürütülmesi. Yönetimsel raporlarının hazırlanması. Evrak
kayıtlarının beyanname verilecek düzeye getirilmesi ve BA/BS , Mutabakat vs. rutin muhasebe işlemlerinin yapılmasının
sağlanması. Muhasebe entegrasyon yapısının oluşturularak mizan , bilanço alınmasının sağlanması.
IT Yönetimi ve Programlama; Server , web, mail, iletişim sistemlerinin yönetimi. PHP , HTML5 , Java ve Android APK ilişkili
kodlama ile raporlama sisteminin oluşturulması ve cari hesap takiplerinin online olarak yapılmasının sağlayan programın
yazılması. Android APK ile sektöre özel çözümler üretilmesi. SQL tabanlı sorgular ile Excell bağlantılı otomatik güncellenebilen
verilerle firmaya özel raporlar oluşturulması. ( http://www.halilguducu.com/urunler.php )
IK Yönetimi ; Personel Bordro giriş–çıkış işlemlerinin, raporların , izinlerin vs. takibi. Puantaj ve mesai hesaplarının yapılması.

Ünallar Yapı Ltd.Şti. | Antalya --- Finans Yönetmeni (2012 – 2013 )
LOGO GO PLUS muhasebe programında genel muhasebe kurallarına uygun şekilde finans sistemin kurulması. Günlük ,
haftalık , aylık ödeme ve tahsilat planlarının hazırlanması. Kasa , Banka , Çek , Senet , Kredi vs. finansal işlem operasyonlarının
yönetilmesi , kaydının yapılması. Banka , Kredi ve carilerin risk ve durum raporlarının hazırlanması.

LYKIASUN GROUP (Uzuner/Maspak/Sertalya) | Antalya --- Mali-İdari İşler Drk. (2007 – 2012 )
NETSIS FUSION muhasebe programında ERP sisteminin kurulması ve bu sistemi yürütecek muhasebe ekibin oluşturularak tek
kayıt sisteminin kurulması, Grup Şirketler bazında Merkez ve Şube ayrımına göre kayıtların girilmesi , BA/BS , Mutabakatların
yapılması. Günlük , haftalık ve aylık ödeme ve tahsilat planlarının hazırlanması. Kasa , Banka , Çek , Senet , Kredi vs. finansal
işlemlerin yürütülmesi. Finansal raporlarının hazırlanarak yönetime sunulması. İhracat evraklarının(GÇB , Fatura) takibi. Günlük
her türlü finansal operasyonların ve idari işlerin yürütülmesi.

Yıldırımlar İnşaat Ltd.Şti. | Antalya --- Satış Destek ve Muhasebe Elemanı (2006 – 2007 )
Mağazada gelen müşterilere satış pazarlama yapılması ve sevkiyatının yönlendirilmesi. Depo ve stok kontrolü. Cari ve peşin
hesapların tahsilatı ve kasaya işlenmesi. İşçilik ve nakliye takibi ve ödemelerinin yapılması.
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