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DİĞER ZANAATLARI

Çocukluğundan beri MARANGOZ,
Gençliğinden beri KASAP,

Yetişkinliğinden beri EDİTÖR ve BERBER

İŞ TUTUŞ USÜLÜ 

3G2Y (Gerekli, Gerçek, Geçerli, Yerinde, 

Yeterli) yöntemiyle takrir ve icra. 

KISA KÜNYESİ 

UNVANI 

Marangoz
Bilgiişlem Uzmanı ve Yönetim Danışmanı

İŞ GEÇMİŞİ

1990 yılından beri bilişim alanında donanım ve yazılım sistemleri kurdu, 
işletmelere tatbik etti. Türkiye’nin ilk ve tek “istatistik hesaplama yazılımı”nı telif 

etti. Beykoz devlet okullarında yap-işlet-devret yöntemiyle bilgisayar 
programcılık kursları açtı, öğretmenliğini (1990-1994) yaptı.

1994 yılından beri bilgi toplumuna yakışan siyasi parti araçları kurdu. Yücel 

Çelikbilek için Seçmen Kütüğü’ne ve Seçim Gecesi’ne vaziyet etme yazılım 

sistemini kurdu ve operasyonunu (1994, İstanbul) yönetti. 2000 yılına kadar 
bilişim donanımları ithalatçısı ve toptancısı olarak ticari teşebbüslerde bulundu.

2000 yılından beri işletme yönetimi danışmanlığı yaptı. Ahmet Sadıkoğlu için 

2002 Genel Seçimleri seçim takvimi süreçlerini raporlama ve ölçüm sistemini 

(2002, İstanbul) kurdu, işletti. Bilgiişlem İlmihali Kitabı’nı (2005) yazdı. 

Karşı-Pazarlama Kitabı’nı (2005, 2008) yazdı. 

2006 yılından beri “büyük veri – bütün veri” altyapılarına sınıflama ağacı kurdu, 

uzamsal veriküresi algoritmaları telif etti. Türkiye’nin ilk Coğrafi Bilgi Sistemi’ni 

kurdu. www.haritasitesi.com. Başbakanlık nezdinde Türkiye Bilgileşim Ajansı 

kurulması tezkiresi açtı. 

2010 yılından beri gazetecilik, eğitim-öğretim, yayıncılık, iş idaresi, pazarlama, 

siyasi parti, sosyal web ve muhtelif alanlara yönelik çalışarak yazılım ve veritabanı 

ve siber güvenlik ekiplerine çavuşluk yaptı. Ticari, siyasi, kültürel faaliyetlerinde 

gerçek ve tüzel kişilere bilişim danışmanlığı yaptı. Serbest seminerler verdi. 2015 
yılında Enformasyonizm Üçlemesi'ni yazdı.

GÜNCEL ÇALIŞMALARI 

www.gundemmedyam.com  www.enformasyonrafinerisi.com 

www.alemihaber.com  www.mimle.net 

RESMİ TAHSİLİ 

İŞLETME 

Akdeniz Üniversitesi Antalya Meslek Yüksek Okulu, 1987 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI USTA ÖĞRETİCİ 

Gözen Bilgisayar Programcılık Kursu, 1988 

HANGİ İŞİNİZ İÇİN, NİÇİN VE NASIL TAHSİN YILMAZ İLE 

ÇALIŞIRSINIZ? 

Tahsin Yılmaz yığın halindeki verileriniz ve onları çekip çeviren maslahatınız için 

Enformasyon Rafinerisi kurar. Sınıflama Ağacı Sunucu kurar. Enformatik 
Referans Konnektörleri kurar. Bu kurulumların her ahvalde lüzum eden değişme 

ve dönüşmelerine tam vaziyet eder. Kadronuzun, müşterilerinizin, 
tedarikçilerinizin ENFORMATİK EVRİMDE YETKİNLİK FORMASYONU edinmelerini 

sağlar. Başat ekibinizi enforme eder, motive eder. Her iş ve görevin takvimini, 

cihaz/insan kadrosunu, bütçesini, performans kriterlerini, raporlamalarını 

tanımlar ve “şimdi, burada, daima” dikkatiyle işletir. 

ARTIK MARANGOZ

'

BİLGİİŞLEM UZMANI - İŞLETME YÖNETİMİ DANIŞMANI
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