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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
  

Projemizde üniversite öğrencilerinin çalışma deneyimlerinin olmaması nedeniyle 

mezun olduktan sonra iş bulmada yaşadıkları sorunlara çözüm aranmıştır. Firmalarla 

öğrencileri buluşturma sisteminden oluşan mobil uygulama sayesinde öğrenciler iş başı 

gözlem yaparak üniversite eğitimleri sırasında staj öncesi çalışma deneyimi edinmeleri 

amaçlanmıştır. Firmalar ise aradıkları elemanları staj öncesi tanıyarak daha sağlıklı bir iş 

ortamının geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede öğrencilerin iş dünyasına bir adım 

atması sağlanacaktır.  

                                                         
                                                           Bi’ Deneyim Logosu  

 
  

2. Problem/Sorun  
  

Üniversiteden yeni mezun olan gençler, çalışma deneyimi olmadığı için iş bulmakta 

sorun yaşamaktadır. Mesleğine kavuşmayı bekleyen mezunlar eğitim gördükleri alanlarında 

iş bulamadığı için diğer sektörlere yönelmek zorunda kalmaktadır. İş başvurularında 

çalışma deneyimi şartı, çalışmayı bekleyenlere neredeyse her sektörde zorluk çıkarmaya 

devam etmekte ve gittikçe daha çok insan bu durumun mağduru olmaktadır. Dolayısıyla 

halen eğitimleri devam eden üniversite öğrencileri böyle bir durumla karşılaşmamak için 

çalışma deneyimi arayışına yönelmektedir. Öğrenciler çalışma deneyimi kazanmak için staj 

yapabilecekleri iş sahaları arayışındadır. Fakat daha önce bulunmadıkları çalışma ortamında 

yabancılık ve zorluk çekmektedir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj 

öncesine ve staj sonrasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, staj sırasında yaşadıkları 

sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması amaçlanan çalışmada Öğrencilerden 

staj öncesinde “stajın tecrübe kazandıracağına” inananların oranı % 72,6 iken, staj sonrası 

görüşlerine bakıldığında bu oranın % 56.9’a inmesi dikkat çekmektedir. Bu durum staj 

yapılacak yerin önceden deneyimlenmesinin ve işin yapılışının görülmesinin önemini 

göstermektedir.  
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Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre mezun işsiz sayısı 1,5 milyondan 

fazla olduğu görülmektedir. Bu rakamın katlanarak artmaya devam ettiği bir gerçektir. Bu 

durum öğrencilerin motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Üniversite öğrencileri 

gibi firmaların da bu olumsuz tablodan kaygılı olduğu anlaşılmaktadır. Zira deneyimli 

elemanların istihdam edilmesi, firmanın başarısı için çok önemlidir. Nitelikli eleman 

bulmakta zorlanan firmalar, çalışma deneyimi olmayan üniversiteden yeni mezun olanları 

istihdam etmekte tereddüt etmektedir. Dolayısıyla bu sürecin iki taraf için de 

kolaylaştırılması gerekmektedir.  

 

3. Çözüm  
  
Bi’Deneyim öğrencilerle firmaları bir araya getirerek üniversiteli öğrencilerin işbaşı 

gözlem yapmalarına olanak sağlayan bir mobil uygulamadır. İş başı gözlem kişilerin 

mesleki çalışmaları izlemek veya yerine getirmek için sahip olmak istediği mesleği 

gerçekleştiren uzman bir kişinin yanında zaman geçirerek önceden deneyim kazanmasıdır. 

İş başı gözlem ile öğrencilerin, alanlarındaki kişilerin sorumlulukları hakkında fikir 

edinmeleri, okudukları alanda mezun olmadan mesleki deneyim elde etmeleri, eğitimini 

aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlaması 

hedeflenir.   

Bi’ Deneyim uygulamamızda öğrenci ya da firma olarak giriş bulunmaktadır. 

Öğrenciyseniz profilinizde görünmesini istediğiniz bilgileri girerek çeşitli kategorilerden 

firmalara kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Anlaştığınız firmalarda iş başı gözlem yaparak iş 

ortamını deneyimleme imkanınız bulunmaktadır. Firmaysanız da yakınınızda bulunan 

kriterlerinize uygun öğrencileri görebilir,  yazılı sesli ve yüz yüze iletişim kurabilirsiniz.  Bi’ 

Deneyim ile belirli sayıda stajyer almak zorunda olan firmalar aradıkları elemanları staj 

öncesi tanıyarak daha sağlıklı bir iş ortamının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı 

zamanda başarılı öğrencilerin kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturularak iş 

dünyasına adım atmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin hem staj yapacakları yeri daha 

önceden deneyimlemesi hem de okul sonrası başvurabilecek güvenilir bir firmada tecrübe 

kazanmaları onları gelecek kaygısından kurtarmış olmaktadır.  
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4. Yöntem  

  

   İşletmeler ve öğrenciler tüm süreçleri projemiz kapsamında hazırlanan uygulama ve web 

sitesi üzerinden yönetecekler Şekil 1’ de görüldüğü gibi 2020 yılında internet kullanımı en 

fazla mobil cihazlar üzerinden yapılmıştır. Fakat aynı zamanda masaüstü bilgisayarlar 

üzerinde internet kullanımı hala önemli bir yer kaplamaktadır. Bu doğrultuda birçok kişiye 

ulaşmamak için yapacağımız uygulama hem mobil hem de masaüstü ortamlarda rahatlıkla 

erişilebilir olmalı. Kullanıcı erişimini en iyi seviyede tutmak için projemiz 

“Responsive(Duyarlı) Tasarım” ilkeleri ile hazırlanacak. Hazırlanan web sitesi mobil 

uygulamaya dönüştürülerek Android ve Ios platformlarına yüklenerek mobil cihazlarda 

üzerinden de erişilebilir hale getirilecek. Web sitesi responsive(duyarlı) olarak tasarlandığı 

için kullanıcılar isterlerse mobil cihazlarına uygulama kurmadan web tarayıcıları üzerinden 

de bağlanabilecekler.  

 
  Şekil1: İnternet kullanımının cihazlara göre dağılımı  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

     

   İş başı gözlem çalışmaları İŞKUR ve bazı Erasmus projeleri kapsamında yapılmakta, 

ancak firmalarla öğrencileri birleştiren sistemli bir davranış bulunmamaktadır. Aynı 

zamanda bu çalışmaların duyurulması sosyal medya ve yüz yüze yapılan görüşmeler 

sayesinde gerçekleşmektedir. Bu konuda daha önce bir mobil uygulama yapılmaması 

Bi’ Deneyim’i iş başı gözlemle sosyal girişimcilik alanında bir ilk haline getirmiştir.  

Stajyerim.com ise öğrencilerin staj yeri bulmalarına olanak sağlayan bir web 

sayfasıdır. Bu site amaç bakımından Bi’ Deneyim ile benzerlik göstermesine karşın,  

Bi’ Deneyim, öğrencilere staj öncesi çalışma deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. 

Öğrencilerin staj yapacakları yeri stajdan önce görmeleri ve iş başı gözlem ile iş 

deneyimi edinmelerinin öğrencilerin gelecekte daha iyi bir staj dönemi ve iş hayatı 

yaşamalarına yardımcı olmasını amaçlıyoruz.   

  
  

6. Uygulanabilirlik  
  
Projemizin hayata geçirilmesi için öncelikle uygulamanın tüm dijital uygulama 

marketlerinde bulunabilir hale getirilmesi sağlanacaktır. Bir sonraki aşama olarak firmalarla 

anlaşmalar yapılarak eleman arayışında olan firmaların uygulamada görünürlüğünün 

sağlanması hedeflenmektedir. Daha çok üniversite öğrencisine ulaşabilmek amacıyla 

uygulamamız sosyal medya, haber kanalları, reklam panoları vb. araçlarla öğrencilere 

duyurulacaktır. Uygulamamızı test etmek için ilk aşamada sosyal sorumluluk projesi olarak 

ilerleme planlanmıştır. İleriki aşamalarda firmalara üyelik seçenekleri sunarak uygulamayı 

geliştirmek için gerekli gelir kaynağını oluşturacağız.  

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  
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           Tablo 2.Maliyet Tablosu  
  

Sıra No 
Malzeme/Hizmet  Adet  Birim Fiyat(TL)  Fiyat(TL)  

1  Domain Kayıt  1  50  50  
2  Domain Kullanım (1 Yıllık)  1  120  120  
3  Web Hosting  12(Ay)  40  480  
4  Mobil Uygulama   1  4200  4200  

 Toplam    4850  

  
  
  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
  
Projenin hedef kitlesini üniversiteli öğrenciler ve üniversiteli öğrencilerin eğitimini 

aldığı  bölüm ile ilgili eleman arayan firmalar oluşturmaktadır.   

  
9. Riskler  

  

Firmalar hazır yetişmiş eleman temin edilmesinin daha az maliyetli olacağını 

düşünebilirler. Bu yüzden firmalar çalıştıracağı üniversite öğrencilerinin kendileri için 

maliyet oluşturacağı düşünebilir. Bu düşünce de proje için bir risk oluşturmaktadır. Bu 

durumu bertaraf etmek için üniversite öğrencilerinin firmalar içinde büyük paralara 

çalışmayacağını, eğer firma içinde yetişirlerse mezuniyetleri sonrasında yetişmiş olarak 

kendi firmalarında devam etmenin sanılanın aksine firmalara daha uyguna geleceği 

projede vurgulanacaktır.  

Öğrenciler hem okullarında okurken hem de bir firmada çalıştıklarında okullarına 

gereken vakti ayıramayacaklarını ve okullarını geç bitirebileceklerini düşünebilirler. 

Fakat üniversite bittiğinde işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yetişmiş bir personel 

hem daha çabuk iş bulacak hem de yeni mezunların alacağı ücretten daha fazla ücret ile 

işe başlayacaklardır. Bu durum uygulamanın tanıtımında ön palana çıkarılarak 

vurgulanacaktır.  

Uygulama her platformda çalışabilir Responsive(Duyarlı) Web sitesi olarak 

tasarlanacak. Bir web sitesini responsive olarak tasarlamak, projenin hazırlanmasını 

zaman ve maliyet olarak zorlayabilir. Fakat responsive olarak hazırlanmayan bir web 

sitesinin sadece şekil 1’de görüldüğü gibi %44 kullanıcı potansiyeli olacaktır. Projenin 

maliyetin ve zamanın artması riski %53,3’lük paya sahip olan mobil kullanıcılarını 

kaçırmamak için göze alınabilir.  
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10. Proje Ekibi  
  

  
  

Adı Soyadı  
  

  
Projedeki Görevi  

  
Okul  

Projeyle Veya 
Problemle İlgili 

Tecrübesi  

    
Yasemin KEÇİCİ 

 

Danışman  Lüleburgaz  
Ramazan Yaman  

Fen Lisesi  

Geleceğin Yıldız  
Girişimcileri 
Yarışmasında 

Eğitmen  
 

Fatih Emre  
 

BAYRAK  
 

Araştırma ve 
Detaylı İnceleme  

Lüleburgaz  
Ramazan Yaman  

Fen Lisesi  

Sunum Teknikleri  

Eğitimleri  

 

Ataberk GEVREK  
 

Yazılım, Kodlama 
ve Pazarlama  

Lüleburgaz  
Ramazan Yaman  

Fen Lisesi  

Web Sayfası 
Tasarım ve Mobil  

Uygulama 
Geliştirme 
Deneyimi  

Öykü AYDEMİR  Prototip Oluşturma 
ve Fikir Geliştirme  

Lüleburgaz  
Ramazan Yaman  

Fen Lisesi  

İş Fikri Geliştirme 
Seminerleri  

Figma Eğitimi  
  

• Bi’Deneyim Lüleburgaz Belediyesinin düzenlediği Geleceğin Yıldız Girişimcileri 

Yarışması’nda ikincilik ödülü almaya hak kazanmıştır.  
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