İlkut Terzioğlu
Kurumsal iletişim uzmanı

• Sosyal Medya araştırmaları ve veri analizi.
• Güncel iletişim ve medya dünyasına hakim.

• Radian6, Google Analytics vb... gibi analitik
araçların kullanımı.

• Uluslar-arası düzeyde proje yöneticiliği.

• Kişisel gelişime açık, öğrenmeye eğilimli
yaklaşım.

• Dijital medya ve İletişim merkezli akademik
özgeçmiş.

• Üst düzey yöneticiler ile 1’e 1 çalışma tecrübesi.

• Bütçe yönetimi.

KARİYER
Mar & Comms CO-management, 90:10 Group; London
Oct 2011 - Jul 2012
• İspanya, Fransa, Almanya ve Hollanda çapında website içeriğini zenginleştirme amaçlı proje yönetimi.
Wordpress, posterous ve Tumblr gibi platformların kullanımı.
• Tasarımcı, metin yazarları ve müteahhit kurumların mülakatları, kontrat ve işe alımları.
• Sosyal medya araçlarının kurulumu ve gündelik kullanımı (Twitsprout, TweetStats).
• Şirket için gerekli olan promosyon içeriklerinin üretimi; video (röportaj ve pazarlama, imaj & metin)
• Workflow Dashboard ürünün son sürümünün geliştirilmesi.
• Kullanım ve teknik olmak üzere dökümasyonlarının hazırlanımı ve şirket-içi seminerlerin sunumu.
• Websitelerin SEO düzenlenmesi ve Google Analytics takibi.
Projeler: OpenBusinessCouncil.org, SocialMediaCouncil.eu, 9010group.com (V3)
Associate, 90:10 Group; London
• Uluslararası proje yönetimi (İngiltere, Meksika, Ukrayna, Romanya).

Oct 2010 - Oct 2011

• Dijital ortamda ürün geliştirilmesi ve dökümantasyonu.
• Şirket-içi işbirliğini pekiştirme amaçlı programlarını kurumu ve kullanımı (Yammer, Basecamp, Podio)
• Şirketin Google Adwords hesaplarının kullanınımı
• Şirket websitesinin kurulumu ve güncellenmesi
Projeler: SoAPI, SoCRM, Workflow Dashboard (V2), ninety10group.com (V2)
Social Media Executive, 90:10 Group; London
Oct 2009 - Oct 2010
Çevrimiçi
araştırma
ve
marka
merkezli
gündelik
içerik
kontrolü
(forum,
tweet,
blog,
facebook).
•
• Marka bazlı içeriğin gündelik hassasiyet incelemesi (Radian6)
• Çevrimiçi yazarların keşfi ve ikmali.
• Sosyal Medya seminerleri
• Şirket websitesi’nin kurulumu ve içerik geliştirimesi.
• Proje yönetimi (Ukrayna, Hindistan)
• Workflow Dashboard (V1) ürününün ilk sürümü.
• Monocle dergisinin blackberry uygulamasının geliştirilmesi
• Şirketin IT sisteminin kurulumu (Domain, sunucu barındırma, e-posta ve işbirliği programları)
Hesaplar: Honda (EUR), Tesco UK, Bupa (UK), City & Guilds (UK), Quadis (ES), Monocle (UK)

İstanbul :: Ankara
T: +90 532 642 00 86 - E: me@ilkutterzioglu.com -

W: ilkutterzioglu.com (temp down)
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KİŞİSEL GİRİŞİM
DevletTiyatrolarıKapatılmasın.com, Türkiye

May 2012 - Present

Devlet tiyatrolarının özerkleşmesine cevaben tiyatro-severlerin seslerini duyurabilmeleri için kurmuş
olduğum imza toplama websitesi.
• Twitter ve Facebook tanıdıklarımı kullanarak sitenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladım.
• Çeşitli haber sitelerinde el-ile link-building yaparak kullancı trafiği arttırdım. Site ilk haftasında 20000 kişi
tarafından ziyaret edildi (56.68 bounce rate).
• Sitenin sosyal ağlarda paylaşımı da oldukça yüksek rakamlara ulaştı Twitter (2500+ Shares), Facebook
(14500+ likes), Google+ (88 shares).

AKADEMİK
Üst Lisans

Digital Media & Creative Economy, Kingston University, London

2008 - 2009

Lisans

Communication & Design, Bilkent University, Ankara

2005 - 2008

DİLLER
İngilizce

Üstdüzey/ Profesyonel

Türkçe

Anadil

LİNKLER
Kişisel
News commentary & Photography:

www.ilkutterzioglu.com

Aggregation of news, design & art:

www.hijackedcontent.com

Devlet Tiyatroları Kapatılmasın:

www.devlettiyatrolarikapatilmasin.com

İş
Innovation news & opinion:

www.OpenBusinessCouncil.org

Social Media news & opinion:

www.SocialMediaCouncil.eu

Corporate website:

www.9010group.com

Referanslar için: uk.linkedin.com/in/ilkut/

15 Howitt Road, Belsize Park, London NW3 4LT
T: +44 0 7538 210 076 - E: me@ilkutterzioglu.com

-

W: ilkutterzioglu.com

