
Volosoft - Full Stack .Net Developer 
Biz Kimiz 
Kurumsal yazılım mimarileri üzerine çalışan, yazılımcılar için açık kaynak kodlu framework 
ve kütüphaneler geliştiren bir ekibiz. 2016 yılında resmi olarak kurulduk ancak projelerimizi 
2013’den bu yana geliştirmekteyiz. 
 
Yazılım tekniklerinde, süreçlerinde ve araçlarında öncü bir firma olmak, dünya çapında sevilen 
ve kullanılan yazılım araçları geliştirmek istiyoruz. Uygulamadan ziyade framework geliştirmeyi 
seviyoruz. Open source’u çok seviyoruz ve mümkün olan her projemizi open source yapmaya 
çalışıyoruz. 
 
Bu işi tutkuyla yapıyoruz. Ürünlerimizi geliştirirken, sürekli olarak kullandığımız araçları ve 
yöntemleri sorguluyoruz, daha iyi ve daha doğru nasıl olabileceğini (best practice’lerini) 
araştırıyoruz, eksik kaldığı yerde kendi yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz araçlar 
şimdiden tüm Dünya’da binlerce geliştirici tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 

İletişim 
İstanbul Üniversitesi Teknokenti No: 320, Avcılar, İstanbul. 
http://volosoft.com / https://github.com/volosoft / info@volosoft.com / 0212 591 23 45 

Ürünlerimiz 
● Aktif olarak üzerinde çalıştığımız ürünlerimiz: 

○ http://aspnetboilerplate.com/ 
○ https://aspnetzero.com/ 

● Diğer çalışmalarımız 
● http://jtable.org/ 

İş Tanımı 
● Açık ve kapalı kaynak kodlu projelerimizin/ürünlerimizin tasarlanması, geliştirilmesi, 

dokümante edilmesi ve destek/danışmanlık verilmesi. 
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Aranan Nitelikler 

Mezuniyet 
Tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun. Elektronik ve diğer mühendislikler de 
aranan nitelikler uyduğu durumda kabul edilecektir. 
 
Aradığımız niteliklerin belli bir tecrübe gerektirdiği muhakkak. Ancak özel olarak belirli bir yıl 
belirtmiyoruz. Bizim için önemli olan aradığımız niteliklere uygunluk ve işinizi tutkuyla yapıyor 
olmanız. 

Temel Bilgiler/Araçlar 
● C#, ASP.NET Mvc/Core 
● Javascript, Client Side Tools & Frameworks (tercihen Typescript ve Angular bilen) 
● HTML, CSS, temel önyüz geliştirme bilgisi 

Yetenekler ve İlgi Alanları 
● OOP, Design Patterns, SOLID prensipleri, Dependency Injection, Domain Driven 

Design, NLayer Architecture, REST services, Automated Testing (unit/integration tests) 
konularında temel bilgisi olan ve öğrenmeye açık, 

● Open Source projeleri takip eden, alanındaki yeniliklere çabuk adapte olabilen, tercihen 
katkıda bulunmaya çalışan,, 

● Library/Framework geliştirmeye istekli, tercihen temel tecrübesi olan, 
● İyi derecede İngilizce okuma ve yazma becerisi olan, 

Diğer Nitelikler 
● Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli olan, 
● Tercihen sigara kullanmayan, 

 
Takım arkadaşları aramaktayız. İlgilenenlerin info@volosoft.com adresinden iletişime 
geçmelerini rica ederiz. 

Notlar 
● Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uygunluk aramıyoruz. İşimizi mesai saatleri 

içerisinde kaliteli ve verimli yapıyoruz. 
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