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 10. Kalkınma Planı (2014-2018)' nda kalkınmanın amacı olarak 
belirlenen nitelikli insan, güçlü toplum hedefi kapsamında bölgemizde 
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için engelli gençlerin ve genç 
işsizlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanarak yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesi projemizin genel amacını oluşturmaktadır. 

PROJENİN GENEL AMACI 



∗ Projemiz çerçevesinde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle kurum ve kuruluşlar 
ile sektör arasındaki işbirliğini  geliştirerek mesleki eğitim alan engelli gençlerin 
ve genç işsizlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak öncelikli 
özel amacımızdır. 

 
∗ Diğer bir özel amacımız proje kapsamında oluşturulan online platform ile staj 

yapmak isteyen ve iş arayan gençler ile kalifiye eleman arayan ticaret ve sanayi 
işletmelerini bir araya getirmektir. Bu yönüyle projemiz programın amacı ve 
öncelikleri ile doğrudan ilişkilidir. 

PROJENİN ÖZEL AMACI 



∗ Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2016 Batı  Akdeniz Kalkınma 
Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı başvurmuş ve 
değerlendirme neticesinde 94.243,35 TL hibe almış olup , eş 
finansman olarak 10.733,65TL katkıda bulunmuştur. 

  
∗ Projenin toplam bütçesi 104.977 TL’dir.  
∗ Projenin Süresi 9 aydır. 

 
∗   Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı Okul-Sektör İşbirliği Projesi; 

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülmektedir.  
 

PROJE ORTAKLARI 

PROJE SAHİBİ VE PROJE ORTAĞI 



∗ Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak İlimizde ticaret ve sanayi alanında 
hizmet veren 1041' i faal, 371' i askıda olmak üzere 1412 üyemiz 
bulunmaktadır.  

∗ Burdur Merkez İlçede Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde mesleki 
eğitim veren biri engelli gençlere yönelik olan toplam 7 kurum 
bulunmaktadır. İl genelinde bu sayı 28’dir.  

∗ Burdur Merkez İlçede zorunlu eğitim çağında olup mesleki eğitime devam 
eden 23 engelli öğrencimiz de dahil olmak üzere toplam 2233 gencimiz 
bulunmaktadır. 

HEDEF GRUP 



∗ Bununla birlikte bu okullardan mezun olup yüksek öğrenime yerleşmemiş ve herhangi bir 
işte istihdam olmayan mesleki eğitim almış gençlerimiz de  bulunmaktadır.  

∗ Oranlara baktığımızda, mesleki eğitimden mezun olan öğrencilerin %1,3 ü istihdam 
edilirken, %22 si yüksek öğrenime yerleşmektedir. Geriye kalan %76,5 inin akıbeti 
bilinmemektedir.  
 

Buradan hareketle projemiz çerçevesinde hedef kitlemizi mesleki eğitim almakta olan 
 23 engelli gencimizin de dahil olduğu 2233 gencimiz ile mezun olan ve herhangi bir işte 
istihdam olmayan işsiz gençlerimiz ile Burdur İli' nde hizmet veren sanayi ve ticaret 
işletmeleri oluşturmaktadır. 

HEDEF GRUPLAR 



∗ Firmalara yönelik araştırma yapılması ve analiz elde edilmesi 
∗ 300 işsiz gence girişimcilik bilgilendirme semineri yapılması 
∗ 23 engelli genç issize girişimcilik bilgilendirme semineri 

yapılması 
∗ "Staj ve Is Bul" online platformu oluşturulması 
∗ Engellilerde dahil 2000 gence platformun tanıtımı yapılması 

PROJEMİZDEN BEKLENEN SONUÇLAR 



∗Online platforma 500 üyelik olması 
∗ 12 engelli genç issize staj imkanı sağlanması 
∗ 90 genç işsize staj imkanı sağlanması 
∗ 500 adet afiş, 5000 adet broşür 
∗ 1000 adet kalem, 1000 adet dosya, 200 adet yaka kartı 

kullanılması 
∗ 500 işletme sahibine online platformun tanıtımı yapılması 
∗Gençlerde işsizlik oranının %10 düşürülmesi 



∗ Proje faaliyetlerine yönelik proje ortakları ile proje başlangıç toplantısı Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK ve yönetim kurulu üyeleri ile Burdur Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut BAYRAM ve Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

 
∗ Bu toplantıda proje yürütücüsü kurum ile proje ortağı arasında görev paylaşımı yapılmış olup, 

bu görevleri yürütecek olan ekip belirlenmiştir. Toplantıda mesleki eğitim alan issiz gençlere 
yönelik yapılacak olan seminerlere ilişkin planlama yapılmıştır. Proje ofisi oluşturulmasına ve  
proje faaliyetlerinin koordinasyonu buradan sağlanmasına karar verilmiştir. 

 
 
 

 
 
 

FAALİYETLER 
 
 

 
1-Proje Başlangıç Çalışmaları 



∗ Proje başlangıç toplantısında alınan kararlar doğrultusunda BAKA Proje Ofisi ; Burdur 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge bünyesinde kurulmuştur. 
 

∗ Projenin yürütülmesinde kurulan ekipte proje koordinatörü ,Staj İş bul Online 
Platformun takibi için 2 Editör görevlendirilmiştir. Proje süresince editör olarak 
görevlendirilen personel aynı zamanda raportör olarak da görevini sürdürecektir.  
 

∗ Proje koordinatörü Bilgisayar Mühendisi olup Staj İş Bul Online Platformun yazılımının 
teknik işleyişindeki aksaklık, test ,güncelleme, bakım süreçlerinde de görev almaktadır. 



Proje kapsamında firmalarla yapılacak görüşmelerde ,analiz araştırmasında, 
toplantılar  ve seminerlerde Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın uygun 
gördüğü personeller de çalışmalarda Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ar-Ge bölümü bünyesindeki BAKA çalışma ofisinde görevli proje ekibine 
katılmaktadırlar. 
 
 
 
 
 



∗ Odamıza kayıtlı sanayi ve ticaret alanında Burdur Merkez İlçe' de hizmet veren 1041' i 
faal, 371' i askıda olmak üzere 1412 üye firmaların, işletmelerin kalifiye eleman 
özelliklerine yönelik ihtiyaçlarına ilişkin araştırma yapılmış olup, mesleki eğitim 
alanlarına yönelik iyileştirme ve geliştirme önerileri geliştirilmek üzere anket verileri 
değerlendirilmektedir. 
 

Ayrıca bu araştırma ile mesleki eğitim alan işsiz gençlerin, engelliler başta olmak üzere 
yönlendirilebileceği alanlar belirlenecektir. Oluşturulacak olan online platformda yer 
verilecek olan iş kolları yine bu araştırma ile belirlenebilecektir. 

2-Sektörün İhtiyaç Alanına Yönelik Araştırma 



∗ Proje faaliyetlerine yönelik bilgiler Burdur Ticaret ve Sanayi Odası , Burdur 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge web sitesi 
üzerinden düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır.  

∗ Projenin amacını ve Ajansın desteğini vurgulayan logo tasarlanmıştır. 
∗  Online platformun uygun yerlerinde Ajansın ve projenin logosuna yer 

verilerek Ajans desteği vurgulanmıştır. 

3-Tanıtım ve Görünürlük 



Tasarladığımız Proje ve Staj İş Bul Online 
Platform Logosu 



∗ TC Kalkınma Bakanlığı ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı' nın desteğinin 
vurgulandığı, projenin ve online platformun tanıtımının yapıldığı kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sanayi ve ticaret sektörü 
temsilcilerinin, basın mensuplarının, genç işsizlerin katılacağı tanıtım 
programı düzenlenmektedir.  

∗ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı' nın desteğini vurgulayan afis, broşür, 
pankart, tabela, kalem, dosya, yaka kartları hazırlanmış olup ilgili 
yerlerde kullanılacaktır 
 



• Projemiz kapsamında hazırlanan ilk afiş 
olup Burdur Merkez İlçe’ye bağlı Meslek 
Liselerimizde ve kurumlarımızın uygun 
gördükleri yerlere, toplantı ve 
seminerlerin düzenleneceği salonlarda 
görünürlük esası gereği kullanılacaktır. 

• Sonraki afişlerde seçilen görsellerimiz 
Toplantı ve seminerlerimizde çekilen 
görüntülerden seçilecektir. 
 

AFİŞ ÇALIŞMAMIZ 



∗ Başta engelliler olmak üzere genç işsizlerin iş sahibi olmalarına ve iş alanlarına ulaşımlarını 
sağlamayı amaçlayan projemiz çerçevesinde mesleki eğitim alan genç işsizlere yönelik girişimcilik, 
girişimcilik destek programları hakkında genel bilginin verileceği, online platform üzerinden iş 
akışı yapılabilecek ve özel sektörün internet ortamından ihtiyaç duyabileceği çalışmaları 
karşılamaya yönelik alanlarda eğitimler yapılacaktır. Bunlar: 

1. Reklam Metni Yazarlığı-Topoloji-Grafik  
2. Coreldraw kullanımı  
3. Photoshop genel kullanımı ve ürün kataloğu yapma  
4. Makale yeterliliği   
Bu seminerlerde 300 gence ulasılması hedeflenmektedir. Bu seminerlerin verileceği salon ve 
seminerlerde görev alacak eğitimci yürütücü ve ortak kurumlar tarafından sağlanmaktadır. 

4-Mesleki Eğitim Alan Genç İşsizlere Yönelik 
Girişimcilik Bilgilendirme Seminerleri 



∗ Mesleki eğitim alan engelliler basta olmak üzere genç issizlere yönelik ticaret ve sanayi 
sektörleri ile bir araya gelebilecekleri "Staj ve İş Bul" isimli online platform yazılımına 
yönelik Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisayar mühendisi tarafından yapılan 
proje öncesi çalışmalar doğrultusunda hazırlanan teknik şartname ile proje takvimi 
doğrultusunda Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde 
hizmet alımı yapılmıştır.  

∗ Platformda sektöre yönelik yapılacak olan araştırma ile yer verilecek olan iş kolları 
doğrultusunda, mesleki eğitim alan engelli gençlerimiz basta olmak üzere issiz gençlere 
yönelik staj alanları tanıtılırken, kalifiye eleman ihtiyacı olan işletmeler taleplerini, 
koşullarını genç issizlere ulaştırabileceklerdir.  

5 "Staj ve İş Bul" Online Platformunun 
Oluşturulması 



∗ Ayrıca firmaların ihtiyaç duyduğu online çalışmalar da (grafik tasarımı, tanıtıcı makale 
gibi) yine platform aracılığı is verme seklinde gerçekleştirilebilecektir. Bu da firmalara 
internet ortamında daha çok tanınırlık sağlayacaktır.  
 

∗ Online platformun içeriği doğrultusunda iş alanına yönelik mesleki eğitim alan basta 
engelli genç issizler olmak üzere, son sınıf eğitimi alan genç işsizler staj olanağı 
bulduğunda staj uygulaması Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Milli Eğitim 
Müdürlüğü' nün bilgisi dahilinde, gencin öğrencisi olduğu okul yönetimi ve işveren 
arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
 



∗ Platformun işleyiş sürecinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesinin yanı sıra sosyal ağ/iletişim aracı olarak kullanımının 
önlenmesi için iki kişilik editör grubu görev almaktadır.  

∗ Online platformun kullanımına yönelik güvenlik, koşullar ve staj 
protokolünün içeriğine yönelik yasal prosedürler yürütücü ve ortak 
kurumun avukatları tarafından yasal koşullara uygun olarak 
hazırlanacaktır. Kullanıcılar ile oluşabilecek her hangi bir yasal 
uyumsuzluk yine bu avukatlar aracılığı ile çözülecektir. 



∗ Projenin ilk dört aylık kısmı tamamlandıktan sonra, gerçekleştirilen 
faaliyetler ve gerçekleşme düzeyine yönelik değerlendirmenin 
yapılacağı, projenin kalan sürecine yönelik planlamanın revize 
edileceği proje yürütücüsü Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile  ortak 
kurum Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile Ar-Ge 
bünyesinde kurulan BAKA çalışma proje ekibinin katılımıyla 
değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda görüşülen konulara 
ve alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı ile de paylaşılacaktır. 

6 Ara Değerlendirme Toplantısı 



∗ Online platformun kullanımına yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları 
düzenlenecektir. Bu çalışmalar üç asamadan oluşacaktır.  

1. Başta Burdur Valiliği olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile 
sanayi ve ticaret sektörü temsilcilerinin ve basın mensuplarının katılımı ile 
projenin ve platformun tanıtımının yapılacağı, TC Kalkınma Bakanlığı ile 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı' nın desteğinin vurgulanacağı bir tanıtım 
programı düzenlenerek yerel basın aracılığı ile yerel halk arasında da projenin 
tanınırlığı sağlanmış olacaktır.  

7 Online Platformun Amacına ve Kullanımına 
Yönelik Tanıtım Toplantıları 



2.  Mesleki eğitim alan genç issizlerin katılımı ile online projenin 
amacı ve kullanımına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 
Bu toplantılar mesleki eğitim son sınıf eğitimi almakta olan genç 
issizlere öğrenim gördükleri okullarda verilirken, öğrenim çağı 
dışında olan genç işsizlere konferans salonunda düzenlenecektir. Bu 
salon Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.  

 



3. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı sanayi ve ticaret alanında 
hizmet veren işletme sahiplerinden 500 katılımcıya yönelik olacaktır. 
Tanıtım çalışmalarında görev alacak olan personeller yürütücü ve ortak 
kurum tarafından sağlanacaktır.  
 

Bu tanıtım programlarında projeyi tanıtan afiş ve  broşür kullanılacaktır. Bu 
toplantılarda yapılan bilgilendirme ve görünürlük yayınlarının dağıtımı ile 
engelli gençler dahil toplam 2000 mesleki eğitim alan genç issize ulaşılması 
hedeflenmektedir.  



∗ Projenin son ayında, proje çalışmalarına ve proje çıktılarına 
yönelik değerlendirmenin yapılacağı toplantı düzenlenecektir. Bu 
toplantıya proje ortağı yöneticileri, proje ekibi ve sorumluları 
katılacaktır. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda nihai rapor 
hazırlanarak projenin sonlandırılmasına yönelik Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı' na sunulacaktır. 

8 Kapanıs Toplantısı ve Nihai Rapor 



∗ Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının ,proje ortağı Burdur İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile yürüttüğü Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Sosyal Mali 
Kalkınma Destek Programı kapsamında hibe verdiği «Mesleki Eğitimden 
İstihdam Amaçlı Okul Sektör İşbirliği» projesi 3 yönlü sürdürülmektedir. 
 

∗ 1- Firmaların ve işletmelere projenin tanıtımını yapmak, Staj İş Bul Online 
Platformun kullanımı konusunda firmaları ve işletmeleri bilgilendirmek ve 
yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu yönde Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
çalışmalarda aktif rol almaktadır. 
 



∗ 2-Burdur Merkez İlçe’de yer alan mesleki eğitim veren okullarımızda 
projenin tanıtımını yapmak ve Staj İş Bul Online Platformu’nun  kullanımı, 
amacını aktaracak ,platformda faydalı olacak alanlarda girişimcilik 
seminerleri, platformun kullanımına yönelik bilgilendirme seminerleri 
düzenlemek ,eğitimler vermek yönünde Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
aktif rol oynamaktadır. 
 
 



∗ 3-Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
projenin sürekliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak için yapılan her türlü 
görünürlük çalışmalarında, projenin gerektirdiği faaliyetlerinde ve tanıtım 
toplantılarında koordineli ve aktif çalışmaları proje esaslarını yerine 
getirmekle beraber, kurdukları proje ortaklığı  Mesleki Eğitim gören 
öğrencilerimizle Burdur’da faaliyet gösteren firmalara örnek teşkil 
etmekte ve köprü görevi görmektedir. 
 



∗ Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı Okul- Sektör İş birliği Projesi sürdürülebilirliğini 
kurumların koordineli çalışmasına ve yaygınlaştırmasına borçlu olacaktır. 

∗ Amacımız ilerleyen zamanlarda Mesleki Eğitim alan öğrencilerimiz ve firmalarımızın 
sürekli aktif katılımını sağlamak tüm diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de faaliyet 
gösteren Staj İş Bul Online Platformu gibi genç işsizlerin, mesleki eğitim görenlerin, 
engellilerin internet üzerinden staj başvurusunda bulunabilecekleri , firmaların tanıtımı 
için online yapılabilecek kendi branşları, ilgileri, bilgi birikimleri, araştırmaları 
doğrultusunda sektörel makaleler yazabilecekleri ,grafik tasarımı ,web tasarımı 
yapabilecekleri bunları firmalara sunabilecekleri platformlarını ulusal ve uluslararası 
platforma taşımaktır. Platformun alt yapısı geliştirilirken dil seçenekleri göz önünde 
bulundurulmuş olup farklı dillerde yayına da hazırdır.  



∗ Projemizin yaygınlaştırılmasından dolaylı yollardan etkilenecek bir çok 
kitle ve kurum bulunmaktadır. Online platformun aktif kullanıcısı ne kadar 
çok olursa, ne kadar büyük kitleye ulaşırsa ve devamlılığı teşvik edilirse 
internet üzerinde arama motorlarında o kadar yükselecek olup kamu 
oyunun ilgisini çekecektir. Bir yandan genç işsizlerimize istihdam ve staj 
olanağı sağlarken Burdur ilinde faaliyet gösteren firmalarımızın da 
tanıtımını yapmış olacağımızdan projeden sağlanan fayda çok yönlü 
olacak olup En büyük faydayı Burdur İli olarak görebileceğiz. 



∗ Faydalı hale gelmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
öğrencilerimizin iş sahibi olabilecekleri ya da parça iş alabilecekleri diğer 
kurum üyeleriyle de bir araya gelmelerini sağlamak isteğindeyiz. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
desteklerinizi bekliyoruz. 
 



STAJ İŞ BUL PLATFORMU 
GÖRÜNTÜLERİNDEN SEÇİLENLER 

www.stajisbul.com 































TEŞEKKÜR EDERİZ 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası          Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
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