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2019 yılında Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 3 sınıf arkadaşım ile beraber kurduğumuz
uluslararası dijital medya gençlik projemiz kısa zamanda tüm Orta Asya ve Türkiye'de ismini duyurdu. 
Amaç dijital medya ile ilgilenen tüm gençleri Türkçe dili ile birleştirerek dijitalde ortak bir ağ kurmaktı.
Üniversitede tanıtım günü olan projeyi T.C Büyükelçilik ve T.C kurumları Tika, bir çok akademisyen, Rektörlük
ve  iş adamları törene katılarak destekledi. 

Tanıtım günü haber linki: https://www.youtube.com/watch?v=Jsjs4gpX2E0

Uluslararası Dijital Medya Projesi
''Asman''

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
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Kültür Sanat E-Dergi Projesi

2019 yılında Manas Üniversitesi Uluslararası Dijital Medya Gençlik
Projesi ile üstlendiğimiz 32 sayfalık Kültür Sanat E- Dergisi ''Asman''
kısa zamanda etkileşim kazanarak çok sayıda kişi tarafından okunup
paylaşıldı.

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
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MEB ''TÖMER'' dil okulları ilk 
kurumsal tanıtım dijital medya başarısı

Kırgızistan'da İletişim Fakültesi 4.sınıf öğrencileri olarak bir çok medya projesinde başarıya
imza attıktan sonra gelen talep üzerine T.C Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tömer dil okullarının
ilk stratejik medya danışmanlığını ve kurumsal tanıtım filmine de imza attık. Drone çekimleri
ile tanıtım amaçlı yapılan filmimiz 2019'da çekilen şu ana kadar yapılmış en iyi tanıtım filmi
olarak halen başarısını sürdürmek ile beraber dijital pazarlama ile desteklediğimiz sosyal
medya içerikleri ve prodüksiyon ülkemizin ve kurumumuzun marka bilinirliğine katkı
sağlayarak ilke imza atmıştır. 

Kurumsal tanıtım filmi linki:
https://www.facebook.com/BiskekTTEOMER/videos/1323158961190017
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Uluslararası Dijital Haber Sitesi Projesi
2019 yılında Manas Üniversitesi  İletişim Fakültesi öğrencisi üç sınıf arkadaşım ile
beraber kurduğumuz yine Uluslararası Dijital Medya Gençlik Projesi olan Asman
Medya'ya bağlı Kültür Sanat E-Dergisi'ne ek olarak Türkçe konuşan ülkelerdeki
gençlerin birbirini sosyo-kültürel olarak haberdar olması adına siyaset gütmeyen bir
dijital haber platformu kurduk. 4 dilde yayın yapan ''Asman Haber'' kısa zamanda bir
çok ülkede serbest muhabirleri ile özgün içerikler üretti. Bir çok kuruma haber servisi
için davet edildi.
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QHA, SHA, IFJ Avrasya serbest içerik
editörlüğü
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyetimden sonra 1 yıl daha
Orta Asya'da kalarak  İstanbul ve Ankara merkezli Sahil Haber Ajansı ve Kırım Haber
Ajansı serbest stajyer bölge muhabiri olarak sosyal medya haber içerikleri ürettim ve bir
çok haberim yayınlandı. Bunun neticesinde serbest şekilde sosyal medya içerik üreticiliği
yaptığım için Uluslararası Gazeteciler Federasyonu olan ''IFJ'' den 130 ülkede geçerli
basın kartına layık görüldüm.
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Orange County Otel Grubu
Dijital Medya strateji başarısı
Türkiye'ye döndüğüm 2021 yılı Antalya'da Sueno Otel Grubu'nda sözleşmeli olarak Sosyal Medya
Departmanı'nda çalıştım ve medya tecrübemi turizme uyarladım. 
2022 ilk ayından yıl sonuna kadar Orange County Otel Grubu'nda Dijital Medya Yöneticisi olarak bir
çok başarıya imza attım. Departmanda tek başıma, bir süre ise 2 kişi olmamıza rağmen
öngördüğüm trendleri takip ederek ve medya içerik stratejim ile son 5 yılın en büyük istatiksellerini
yakaladık. Öyle ki ınstagram hesabı Türkiye 3.lüğüne yükselirken Facebook sayfamız 12.liğine
yükseldi.
Web sitemizde  ana sayfa trend içerikleri main page'e eklemem ve O blog sistemini otelimize
uyarlayarak makaleler yazarak otelimizi dijital pazarlama reklamları dışında organik trafiklerini ve
satışlarını son 5 yılın en yüksek derecesine çıkardım. Sosyal medya takipçilerini yükselterek doğal
olarak marka bilinirliği ve satışlarımızı gayet pozitif yönde etkiledik.
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2022-2023

Sosyal Medya ve Dijital
Pazarlama Eğitim/Danışmanlık
2022 son ayları 2023 yılı itibari ile , öğrendiğim dijital tecrübeler ile freelancer
çalışmalarıma devam ediyorum. İnşaat-Gayrimenkul Sektörü, Tarım Sektörü, Sağlık
Sektörü, Turizm Sektörü,Takı-Aksesuar Sektörü, Eğitim ve Seminer Sektörlerinde; sosyal
medya, dijital pazarlama, web sitesi kurulumu, grafik tasarım gibi alanlarda danışmanlık
ve yönetim, içerik üreticisi olarak kişi ve kurumlara hizmet vermekteyim.



2022-2023

ÖRNEK 1 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ:
https://www.instagram.com/vsm_yapi/?hl=tr



2023
ÖRNEK 2 DİJİTAL PAZARLAMA YÖNETİMİ

https://www.instagram.com/pinkbujiteri07/?hl=tr



ÖRNEK 3 PORTFOLYO/E-TİCARET ALTYAPILI WEB SİTESİ KURULUMU:
www.coskunpeyzaj.com
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2023

STK'LAR VE GÖNÜLLÜLÜK
2021'den bu yana kariyerimin yanı sıra zaman buldukça Devlet kurumlarımızda ve Uluslararası
kuruluşlarda genellikle alanım Dijital medya/basın timi gönüllüsü olarak aktif rol alıyorum.
Gönüllülükle yardımlaşmayı, toplumsallaşma bilincini, eğitim ve iş çevremi geliştirerek bir çok
projede yer alıyorum. 

Örnek: Prodüksiyon içeriğimi gönüllü olduğum GSB sosyal medya içeriklerinde paylaştı 
link: https://www.instagram.com/p/CoDCwThjjqb/



batuhan ates

D�j�talde sınır yok!

-Adobe 
Photoshop
Indesign
After Effects
Premiere Pro
Lightroom 
Canva
Crello
Adobe stock
Visme
VN
Capcut

Orta seviyede; Grafik Tasarım
Dergi
Gazete
Afiş
Kurumsal Logo
Sosyal Medya içerik

 
Online tasarım ve

adobe gibi tasarım
programlarını da aktif

şekilde kullanarak
fotoğraf işleme

(retouch) ve Reels
tiktok trend  içerikleri

üretebilmekteyim.

Meta, Google ve Yandex reklam oluşturma, raporlama ve dönüşüm 
kurma ve izleme 
Web sitesi yönetimi/kurulumu
Seo optimizasyonları


