
Win Young ve VBM iş birliği ile RPA Bootcamp Başlıyor!! 
 
Yeni nesil yazılım geliştirme ve otomasyon teknolojisi olan RPA(Robotic Process Automation)  
konusunda ülkemizin öncü ve lider firması Veri Bilgi Merkezi ve Win Young iş birlikteliğiyle 160 
saatlik eğitim düzenlenecektir. Genel bilgiler ile başvuru ve katılım koşullarını aşağıda 
bulabilirsiniz. 
 
Genel Bilgiler 

• Eğitim kapsamında alanında dünya lideri UiPath ürünü kullanılarak süreç analizi, süreç 
otomasyonu, test otomasyonu, temel yazılım geliştirme ve veritabanı eğitimi verilecektir. 

• Eğitim 20 kişi ile sınırlı olacaktır. 
• Eğitim yüz yüze ve uzaktan gerçekleştirilecektir. Yüz yüze kısmı Sakarya Teknokent’te, 

online kısmı ise Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. 
• Eğitim 4 hafta süreyle hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 
• Eğitimin ilk 2 haftasında günlük 4 saat teorik (40 saat), 4 saat pratik (40 saat) eğitim 

gerçekleştirilecektir. 
• Eğitimin son 2 haftasında günlük 8 saat pratik (80 saat) eğitim gerçekleştirilecektir. 
• Eğitimin son gününde teorik ve pratik eğitim oturumlarında işlenen konuları kapsayan 

uygulama sınavı gerçekleştirilecektir. 
• Katılımcılara sertifika verilecektir. 
• Eğitim sonunda yapılacak uygulama sınavında başarılı olan kişilere Veri Bilgi Merkezi ve 

Win Young adına iş teklifi yapılacak kabul eden kişiler firmalarımız bünyesinde kurumsal 
müşterilerimizde yürüttüğümüz test ve robotik süreç otomasyonu projelerinde 
görevlendirilmek üzere istihdam edilecektir. 

 
Başvuru Koşulları 

• Sakarya’da ikamet eden, 
• Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği vb. 

bölümlerinden mezun veya Eylül 2021 itibariyle mezun olacak,  
• Analiz ve problem çözmek benim işin diyen, 
• Problem çözmenin en iyi yolu yazılım ve otomasyon geliştirmektir diyen, 
• En az bir adet programlama dilini bilip, bu dil ile en az bir uygulama geliştirmede 

kullanmış olan, 
• Taşınabilir bir bilgisayara sahip olan, 
• Ve yazılım geliştirme ve otomasyon alanında iş arayan 

 
Herkes RPA Bootcamp’e başvurabilir.  
 
**Konuşma seviyesinde İngilizce bilmek sizi avantajlı hale getirecektir.  
 
Katılım Koşulları 

• Katılımcılar, başvuran adaylar arasından yapılacak online mülakatlar sonrasında; 
o Problem çözme ve algoritmik düşünme becerisi, 
o Yazılım geliştirme ve programlama dili hakimiyeti, 
o İletişim becerisi, 



o İngilizce ve diğer yabancı dil seviyesi, 
yeterli bulunan adaylar seçilerek davet edilecektir. 

• Eğitim tamamen ücretsiz olup adaylardan herhangi bir isim altında ücret vb. talep 
edilmeyecektir. 

• Eğitimin yüz yüze gerçekleştirileceği günler kahvaltı ve öğle yemeği firmamız tarafından 
karşılanacaktır. 

• Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. %10 devamsızlık mazeret kabul edilecektir 
fakat eğitim sonrasında yapılacak değerlendirmede devam durumu göz önünde 
bulundurulacaktır. 

• Eğitime başlayıp keyfi nedenlerle devamsızlık yapılmasını veya yarıda bırakılmasını 
engellemek amacıyla katılımcılar ile yazılı eğitim sözleşmesi yapılacak, eğitimin mücbir bir 
sebep olmaksızın yarıda bırakılması veya devamsızlık nedeniyle tamamlanamaması 
durumunda eğitim ücreti talep edilecektir.  

 
Eğitim İçeriği 

• UiPath İle Robotik Süreç Otomasyonu Geliştirme 
• UiPath ile Test Otomasyonu Geliştirme 
• Veritabanı Tasarımı ve SQL Dili 
• Süreç Analizi ve Dokümantasyon 

 
Takvim 

• Son Başvuru Tarihi: 16.07.2021-18:00 
• Başvuru Değerlendirmeleri ve Online Mülakat: 12.07.2021-22.07.2021  
• Katılımcı Listesinin İlanı: 22.07.2021–17:00 

 
• HAFTA #1 – 26.07.2021-30.07.2021 
• HAFTA #2 – 02.08.2021-06.08.2021 
• HAFTA #3 – 09.08.2021-13.08.2021 
• HAFTA #4 – 16.08.2021-19.08.2021 
• Değerlendirme Sınavı – 20.08.2021 

 
• İş Görüşmeleri – 23.08.2021-27.08.2021 
• İşe Başlangıç – 01.09.2021 – 30.09.2021 

 
Daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. 
 
Bootcamp İletişim: bootcamp@wy.com.tr 
Program Yönetimi:  

• Oğuzhan Şanyılmaz - 0 538 763 58 50 
• Emre Özbey – 0 505 376 36 24 


