
 

 
Değerli Yetkili, 

2012 yılından itibaren OBSS olarak üniversitelerde teknik içerikli etkinlikler düzenlemekteyiz.Bunun          
yanında 100’den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen staj programlarımız da bulunmaktadır. Daha           
önceki yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz kodlama ve algoritma becerilerini ölçen Code Master           
etkinliğimizi öğrencilerin de daha fazla fayda sağlayabileceği şekilde geliştirmiş bulunmaktayız. 

Sizin de uygun bulmanız durumunda aşağıda detaylarını bulacağınız Code Master etkinliğimizi           
okulunuzda gerçekleştirmek isteriz. 

 

CODE MASTER; 

1- İçerik: Code Master etkinliğimiz iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Aşamaların kapsamları           
aşağıda belirtilmektedir: 

              İlk Aşama 

Üniversite lokasyonlarında düzenlenen ilk aşamada katılımcılara bir algoritma sorusu         
yöneltilmekte olup belirtilen süre zarfı içerisinde soruda değinilen probleme çözüm getirmeleri           
beklenmektedir. Sorunun kapsamı ve algoritma karmaşıklığı katılımcıların çözümleme, problemi         
yönetilebilir alt problemlere bölme, zaman ve işlem karmaşıklığını göz önünde bulundurma, uç            
ihtimalleri/senaryoları da göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çözüm üretme ve kabul görmüş            
standartlara uygun kod geliştirimi konularındaki bilgilerini ölçmeye yönelik olarak belirlenmektedir.  

             İkinci Aşama 

İstanbul'daki merkez ofisimizde düzenlenecek olan ikinci aşama kapsamında katılımcılara         
adaptasyon-çözümleme-çözüm üretme, problem tespiti-etki analizi gerçekleştirimi-çözüm      
tasarımı/uygulanması, analitik düşünme-algoritma geliştirme olmak üzere farklı yetkinlik kümelerini analiz          
etmeye yönelik çeşitli zorluk seviyelerinde görevler iletilecektir. Farklı ağırlıklara sahip görevlerin görev            
özelinde belirtilen süre zarfı içerisinde belirtilecek kriterleri karşılayacak şekilde tamamlanması talep           
edilecektir.  

 

2- Organizasyon Planı: Etkinliğimizin ilk aşamasını sizlerden gelecek uygunluk durumuna göre           
üniversitenizi ziyaret ederek gerçekleştirmek isteriz. Bu aşamamızda ilk 5’e girecek öğrenciler diğer            
aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. İkinci aşama ise okullarda başarılı olan öğrencilerin beraber            
yarışacakları bir etkinlik olacaktır. 

 

3-Başvuru Süreci:Geliştirdiğimiz uygulama üzerinden başvurularımızı online olarak alıyoruz.Uygulamaya        
ait linkleri de aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Afişlerimizin üstünde de QR kod olarak yer alacaktır. 

Appstore: https://itunes.apple.com/us/app/obss-stepin/id1439926396 
 

     Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.obss.cma  

https://itunes.apple.com/us/app/obss-stepin/id1439926396
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.obss.cma


 

  
 

 

 

4- Katılımcı Profili: Üniversitelerin 2. 3. ve 4.sınıf öğrencileri 

 

5- Değerlendirme: Değerlendirmeler etkinliğin organize edileceği platform üzerinden otomatik olarak          
gerçekleştirilecektir. Yapılan çalışmaların değerlendirme sürecine dahil edilebilmesi için çalışmaların         
belirtilen zaman kısıtı içerisinde tamamlanması beklenecektir. 

Değerlendirmeler sırasında kod kalitesi, çözümün tamamlanma oranı ve kapsayıcılığı, zaman ve           
işlem karmaşıklığı açısından verimliliği ve özgünlüğü göz önünde bulundurulacaktır. Teknik          
değerlendirme sürecine ek olarak, 2018-2019 dönemi Code Master'ını belirlemek amacıyla ikinci etap            
kapsamında davranışsal değerlendirme de gerçekleştirilecektir.  

 

6- Ödüller; 

● İlk Aşama: 

 Okullarda yapılan yarışmalarda ilk 5’e giren öğrenciler için ödüllerimiz : 

● Birinci: 3.000 TL 
● İkinci: 2.000 TL 
● Üçüncü: 1.000 TL 
● Dördüncü: 500 TL 
● Beşinci: 500 TL 

 

● İkinci Aşama: 

İkinci aşama sonunda başarılı olan öğrencinin ödülü ise Dünyanın en prestijli okullarından Stanford             
Üniversitesi’nde OBSS sponsorluğunda Yaz Okulu ! 

Kazanan öğrenci, 20 Haziran - 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Stanford Yaz              
Okulu’na başvurmaya hak kazanacaktır. Bu aşamada ilgi duyduğu alanlara uygun başvuru sürecini            
yürütebilecek ve tüm masrafları OBSS tarafından karşılanacaktır. 

 

Stanford Yaz Okulu Sponsorluğu kapsamı: 

● Başvuru, 
● Program ve 8 Birimlik Eğitim, 



 

● Kampüste Yaşam ve Konaklama, 
● Kardinal Bakım Sağlık Sigortası,  
● Kitap ve Dökümanlar, 
● Gidiş - Dönüş Uçak Bilet 

Bu program kapsamında ayrılmış olan bütçe yaklaşık 22.000 $’dır. 

 

Aşağıda OBSS hakkında daha detaylı bilgiye ve üniversite etkinliklerimize ulaşabilirsiniz. 

2005'ten bu yana finans telekom ve sigortacılık sektörlerinde Türkiye'nin en büyük ve prestijli işletmelerine              
yazılım hizmetleri sunmaktayız. Sürekli büyüyen 450 kişilik ekibimizle, kurumsal mimari, proje yönetimi,            
sürüm ve konfigürasyon yönetimindeki geniş tecrübemizle Java ve .Net ortamlarında anahtar teslim proje             
ve dış kaynak hizmetleri sunmaktayız. 

  
Daha detaylı bilgi için: http://obss.com.tr/ 
OBSS Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/obss/ 
  
Düzenlemiş olduğumuz üniversite etkinliklerimiz Code Master-Hackathon, Burs Programımız ve her yıl           
gerçekleştirdiğimiz yaz staj programlarımız  ile eğitime destek vermeye çalışıyoruz. 

Yaz döneminde organize ettiğimiz 4 haftalık staj programlarımız ile 100’den fazla öğrenciye staj imkanı              

sağlamaktayız. Staj programlarımız ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilirsiniz. 

http://obss.com.tr/academic/ 

Staj Programlarımız; 

Summer Internship Program 

Java Summer School 

OBSS Mobile iOS and Android Development -Young Talents Program 

Atlassian Process & Configuration Specialist Summer Internship Program 

 

 
Saygılarımızla, 

 

http://obss.com.tr/
http://obss.com.tr/
https://www.linkedin.com/company/obss/
http://obss.com.tr/academic/

