Hakkımda
2016 mezuniyetimle birlikte 2017 yılına kadar projelerimi PHP dili ile
geliştirdim. Sonrasında PHP tabanlı Laravel framework’üne geçiş
yaparak projelerime bu framework ile devam ettim. Kendimi
Laravel’de geliştirdikten sonra, bir dili öğrendikten sonra diğer dillere
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ne kadar kolay adapte olabileceğimin farkına vardım. İhtiyaç
doğrultusunda projelerimde makine dili olarak Phyton, mobil
uygulama tarafında ise Android ve React Native kullanmaktayım.
Kendimi hala geliştirmeye devam etmekteyim.
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Projeler

Çeyiz Listesi (ceyizlistesi.com) - Kişisel Girişimim
Çeyiz Listesi; Evlenirken eve alınan eksik parçaların görülebileceği, to do list şeklinde tamamlanan parçaların işaretlendiği
Web, IOS ve Android’te çalışabilen bir uygulamadır. ceyizlistesi.com uygulaması ev bölümlerine göre kategorize edilmiş liste,
yeni kurulacak ev için gerekli ürünlerin kontrol listesi, ürün detaylarına fotoğraf, adet sayısı, fiyat eklenebilmesi gibi özelliklere
sahiptir. Proje yeni olmasına rağmen 25.000 aktif kullanıcıya ulaşılmış durumdadır. Aynı zamanda Almanya, Hollanda vb.
ülkelerde de aktif kullanıcıları bulunmaktadır. İleri ki sürümlerinde yerli ürünlerin özellikle Ortadoğu pazarına tanıtılması
hedeflenmektedir. İngilizce, Arapça, Almanca dil desteği ile kısa süre de yurtdışı pazarına açılmayı planlamaktadırlar.
Projenin hem backend, hem frontend taraflarını geliştirdim. Restfull Api hazırlayarak mobil uygulama yazan ekip
arkadaşlarımla paylaştım. Projenin takibini yaparak devam ettirmekteyim.

Araç Takip Projesi
Firmaya özel ve bağlı olan araçlara yerleştirilen takip cihazları yazılımının hem backend hem de frontend taraflarının %80’ini
geliştirdim. Panele giriş yapan kullanıcı cihazdan gelen veriler ile araçların konumunu canlı olarak takip edebilmektedir. Aynı
zamanda aracın sürücüsünü, yolcularını görebilmektedir. Geriye dönük araca, sürücüye, yolcuya ve departmana göre
raporlamaları görüntüleyebilmektedir. Hangi sürücü/yolcu daha çok km yapmış, hangi departman kaç dakika yolda zaman
geçirmiş, hangi araç kaç yolcu taşımış vs… gibi bilgileri tarih filtrelemesi ile kontrol görüntüleyebilmekte ve aynı zamanda
çıktı alabilmektedir.

ServerBond – Bulut Sunucu Yönetim Cihazı ve Platformu (serverbond.com)
ServerBond; PaaS (Platform As A Service) mantığıyla çalışır. Kişi ve kurumlara, uygulamaların ve yazılımların geliştirebilme ve
yürütme imkanı sunan, birden fazla sunucuyu merkezi olarak kontrol etmelerine olanak sağlayan bir çözümdür. Gerliştirici
farklı yerlerden aldığı sunucuların ServerBond’a ekleyerek domain ekleme, database ve zamanlanmış görev oluşturma gibi
genel özellikleri tek bir yerden yapabilmektedir. Aynı zamanda sunucunun fiziksel özelliklerini (CPU, RAM, sıcaklık vb.) takip
edebilmektedir.
Projenin backend, frontend ve sunucularla iletişimi sağlayan phyton taraflarının geliştirilmesinde bulundum.

Turizm Projesi (vigotours.com)
Firmanın etkinliklerinin birden fazla dilde yayınlandığı, kullanıcıların bu etkinlikleri satın alıp biletlerini oluşturdukları bir
projedir. Birden fazla ülke tarafından ziyaret edildiği için, kredi kartı entegrasyonu ile birlikte sofort ve paypal entegrasyonları
da bulunmaktadır. Projenin hem backend hem frontend geliştirmelerinde bulundum. Proje saas alt yapısı ile geliştirildiği için
kolaylıkla bir başka projeye aktarılabilmektedir.

ERP (nesdep.com)
Firmamızın Lisanslı Depoculuk sektörüne özel olan Lisdep yazılımından doğan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş bir Saas
platformdur. Kayıtlı firmaların ürünlerini ve giriş-çıkış miktarlarını carilere göre takip edebildikleri, basit muhasebe programını
barındıran bir platformdur. Standart erp’lerden farklı olarak firmalara maliyet açısından büyük bir artı sağlamaktadır.
Kullanıcılar bulut tabanlı olması sayesinde detaylı raporlamaları ve süreç takibini internet olan her noktadan takip
edebilmektedirler. Projenin hem backend hem de frontend geliştirmelerinde bulundum.

Projeler

Etkinlik Projesi (bim4turkey.com)
Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetim Derneği’nin etkinlik ve eğitimlerini paylaştığı bir platformdur. Etkinliklere ve eğitimlere
kullanıcı başvurusu alınmaktadır ve başvuranlar görüntülenebilmektedir. Eğitimlere mentör başvurusu alınabilmektedir.
Email ve SMS gibi marketing entegrasyonları da bulunmaktadır. Projenin hem backend hem de frontend geliştirmelerinde
bulundum.

CRM - Proje Takip Otomasyonu
ArtF4 içerisinde bulunan tüm projelerin görev takip, satın alma ve faturalandırma otomasyonunun %85 kısmı tarafımdan
geliştirilmiştir.

E -Ticaret
(marketsenin.com)
Getir, BanaBi gibi girişimlerim Gaziantep çapında olan versiyonudur. Projenin backend, frontend, iş geliştirme, reklam
alanlarında bulundum.

(mimarla.com)
Yalnızca e-ticaret sitesi olarak değil aynı zamanda mesleğinde uzman olan kişilerle o uzmana ihtiyacı olan kişileri birleştiren
bir platformdur. Ek olarak iç mimar ihtiyacı olan bir kullanıcının ihtiyacını alarak istediği pakete yönlendirilen bir teklif
platformudur. Projenin hem backend hem frontend geliştirmelerinde bulundum.

Haber Projesi
Hem adminin hem de firmaların haber, duyuru, etkinlik paylaşımı yapabildikleri bir Saas platformdur.
Projenin hem backend hem frontend geliştirmelerinde bulundum.

Kurumsal Web Site
gtblidas.com, gulsaelektrik.com, kolsuz.av.tr, soyupek.com …

Parasutentegrasyon.com
Uzaktan çalışmış olduğum yerli bir girişimdir. Birden fazla pazaryerinde mağazası olan bir firmanın tek bir platform üzerinden
siparişlerini görüntüleyebildiği ve bu siparişleri parasut.com’a aktaran platformdur. Çıkan hataları veya yeni eklenecek olan
özellikleri bana Github üzerinden açılan issueları Laravel ile tamamladım.

