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Proje Adı Lidia Commerce v3.0 geliştirme ve uygulama 

FreelanceTR Proje Kodu FFTR201908001 

Başlama Tarihi 1 Eylül 2019 

Proje Süresi 3 ay (uzatılabilir) 

Lokasyon 
Haftanın en az 2 günü T&G Workshop İTÜ Teknokent ofis’te 
ortak çalışma, kalanı uzaktan 

Proje Tanıtımı 

Söz konusu proje iki aşamalı değerlendirilmektedir: 
 

1. T&G Workshop tarafından geliştirilmesi süren mikro-
servis tabanlı Lidia Commerce v3.0 e-ticaret platform 
ürününün geliştime sürecine dahil olmak 

2. Geliştirilen ürünün kurumsal bir müşteride uygulaması 
ve canlıya alınması 
 

Lidia Commerce v3.0, T&G Workshop’un 2008 yılından bu 
yana edindiği tercrübe ile oluşturduğu e-ticaret platform 
ürününün 3. Sürümüdür. 
 
Ürün mikro-servis yaklaşımı ile geliştirilmekte olup birbirinden 
bağımsız çalışabilen 15 servis şeklinde tasarlanmıştır. 
 
Projenin ilk aşamasında T&G ekibi tarafınan oluşturulan 
product backlog’lara uygun şekilde ilgili mikroservislerin 
geliştirilmesi yapılacak, ikinci aşamasında ise bu mikro-
servislerin üzerine inşaa edilecek Lidia Commerce UI 
uygulaması ile platform ürününün müşteri projesindeki 
uygulaması gerçekleştirilecektir. 
 
Proje ekibi en az 2 seniour .NET backend yazılımcıdan 
oluşacaktır, bireysel başvruda bulunanların beraberinde biri ile 

çalışacağı bilincinde olmaları beklenmektedir 😊 İlgili ekip 
arkadaşlarımızın projedeki rolü yazılım geliştiricidir, proje 
çözüm mimarı T&G Workshop tarafından sağlanacaktır. 
 
Frontend geliştirmeleri farklı bir ekip tarafından yapılacak olup 
bu ekip aynı git repository üzerinde çalışacaktır. Frontend 
ekibimizin projeye eklediği HTML-CSS-JS yapısı ile backend 
işlevlerini birleştirmek, bu form ile aradığımız adaylardan 
beklenmektedir. 
 
Projede yapılacak çalışmalar Youtrack üzerinden aktarılacak, 
sprintler haftalık şekilde koşulacaktır. Haftanın 3 günü 15’er 



dakikalık sprint toplantısında tüm ekibin hazır bulunması 
beklenmektedir. 
 
Çalışma bedelleri her ayın bitiminin ardından takip eden ayın 
ilk çalışma haftası içinde gerçekleştirilecektir. Fatura karşılığı 
ödeme tercihimizdir ama zorunluluk değildir. 
 

İhtiyaç Duyulan Yetkinlikler 

Proje sürecinde ihtiyaç duyulan yetkinlikler aşağıdaki gibidir: 

• En az 5 sene ASP.NET MVC tecrübesi 
• Entity framework code-first tecrübesi 

• Mikro-servis yaklaşımı hakkında detaylı bilgi 

• API-first ürün geliştirme kavramına yakınlık 
• Kendisine iletilen CSS-HTML-JS içeren frontend 

paketini backend geliştirmesi ile sorunsuz 
bağlayabilecek ve temel değişiklikleri yapabilecek 
seviyede frontend bilgisi 

• Sprint toplantılarına, T&G ofisinde gerçekleşecek 
ortak çalışmalara katılım sürekliliği 

• Slack üzerinden sürekli erişilebilirlik 

Yabancı Dil İhtiyacı 
Kod için dökümantasyon, kaynak takibi sorunsuz 
sağlanabilecek seviyede İngilizce 

Proje Sahibi Firma Adı T&G Workshop 

Proje Sahibi Firma Websitesi www.tgworkshop.com 

Proje Sahibi Firma Tanıtımı 
Web sitesinden ya da proje kontağından gerekli bilgiler 
edinilebilir. 

Proje İletişim Bilgileri 
Kıvanç Toker 
+90 532 401 88 22 
Kivanc.toker@tgworkshop.com 
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