
GENEL NİTELİKLER 

Inomera Java Yazılım Akademisi – Yaz 2017’ye katılım ücretsizdir. 
 
 2 veya 4 yıllık üniversitelerin 3 ve 4. sınıflarında olan herkes başvurabilir. Aşağıdaki kriterler 
başvurularınızda size yardımcı olabilir; 
* Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, MIS,  Bilgisayar Programcılığı ve bilişimle 
ilgili bölümlerde okuyanlar öncelikli tercihlerimiz olacaktır. 
* Başka mühendislik bölümlerinde okumakta olan adayların, bizi, gerçekten yazılım 
geliştirmeye ilgisi olduğuna inandırmalılar (örneğin daha önceki projelerinizle) 
* Deneyim aramıyoruz, ama kod yazmayı gerçekten sevdiğinize bizi inandırmalısınız! 
* Bir takımın parçası olabilecek, insan ilişkileri iyi, bilgilerini paylaşmayı önemseyen, kod 
yazmayı seven ve yazılım geliştirme üzerine kariyer yapmak isteyen herkese açığız.  
 

İŞ TANIMI 

Profesyonellerden, genç mezunlara bilgi ve deneyim aktarmak amacıyla, bu yaz Java Yazılım 
Akademisi programımızı 11. kez düzenliyoruz. Akademi süresince mezun adaylarına Türk 
Telekom ve Vodafone’nun yenilikçi servislerini sizlere sunan, Migros’un, LC Waikiki’nin 
iPhone ve Android uygulamalarını geliştiren, yurt içi ve yurt dışında, N11, Morhipo, Fizy, 
YellowPages gibi büyük müşterilere Netmera ürünü ile hizmet veren ve daha bir çok web 2.0 
ve mobil projelere imza atmış profesyonellerden yazılım tasarımı ve geliştirmeyi öğrenme 
şansı sunuyoruz. 
 
Eğitim Kapsamı 
Bu yılki eğitim gündemimiz e-ticaret ve mobil ticaret. Temel Java ve kurumsal Java 
eğitimlerinin ardından, profesyonel e-ticaret uygulamalarında doğrudan çalışma imkanı 
sunacağız.  
* Java yazılım geliştirme süreci ve araçları, Java Enterprise (J2EE), konusunda deneyimli 
profesyonel eğitmen tarafından verilen 2 haftalık ücretsiz Java yazılım eğitimi, 
* SAP Hybris gibi önemli e-ticaret platformları üzerinde eğitim ve yazılım geliştirme,   
* Başta Amazon EC2 olmak üzere bulut bilişim altyapıları ve son Big Data teknolojileri 
üzerinde yazılım geliştirmeye yönelik workshoplar, 
* Mobil teknolojileri ve aplikasyonlarına yönelik aktif katılımlı çalışmalar, 
* Katılımcılara, öğrendiklerini deneyimli uzmanların yardımları ile ticari projeler üzerinde 
çalışarak geliştirme şansı sağlayacak 2 aylık bir staj süresi, 
* Başarılı katılımcılara, Inomera ve diğer partner şirketlerde yarı veya tam zamanlı iş 
fırsatları. 
 
Eğitim Takvimi  
19 Haziran –  03 Temmuz 2017 : Java, J2EE Eğitimi  
Temmuz – Ağustos : Inomera Ar-Ge’de (Boğaziçi Üniversitesi, Teknopark)  8 Haftalık Staj,  
 
Başvuru: intern@inomera.com 
	


