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Bu Proje İİBF / İktisat Bölümü Dersler Kataloğunda yer alan TDP202 – Toplumsal Destek Projeleri dersi 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında oluşturulan içerik ekip üyesi öğrencilerin 

görüşlerini yansıtmakta olup, Akdeniz Üniversitesi’ni bağlamamaktadır. 

 

İktisat Bölümü Toplumsal Destek Projeleri Sonuç Raporu 

 

Projenin Adı: İktisat Öğrencilerine Mentörlük Yapma Projesi  

Proje Ekibi: Ahmet Selçuk Yılmaz 20200401046 

                      Mehmet Ozan Fındık 20200401034 

                      Sibel Çetintaş 20200401045 

                      Berk Şener 20200401068 

                      Sena Kundakçı 20200401023 

Projeye Destek Veren Kişiler/Kuruluşlar: Projemizi yaparken herhangi bir kurum veya kuruluştan 
destek almadık.  

Proje Uygulama Yeri/Tarihi: Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi  / 2022 

Projenin Hedef Kitlesi: Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencileri 

Projenin Amacı: İktisat öğrenimi gören kişilerin kendilerini iktisat ve her alanda geliştirmelerine yönelik 
faydalı bir platform kurmak. 

Proje Faaliyetleri:  

1.Adım: İktisat öğrencilerinin kendilerini geliştirme konusundaki yaşanan sıkıntıların tespiti  

2.Adım: İktisat öğrencileriyle sohbet  

3.Adım: Sosyal haberleşme platformu olan telegramda ‘Geleceğin İktisadı’ adlı kanalın kurulması  

4.Adım: Sosyal medyada iktisat öğrenci gruplarında, kurulan telegram kanalının paylaşılması  

5.Adım: Geleceğin İktisadı kanalında iktisat öğrencilerine yararlı olabilecek link ve yazıların paylaşılması  

Proje Çıktıları: 

•  https://t.me/+r0hlPxDhp6k1ZTA0 ( kendi ekibimiz harici 15 kanal abonesi ) 

• Ücretsiz yabancı dil eğitimi linki (24 kişi tarafından görüldü) 

• Hazine ve maliye bakanlığı destekli gençlere istihdam ve ücretsiz eğitim olanağı sağlamak adına 
yapılan ‘1 milyon istihdam projesine’ katılım linki ( 24 kişi tarafından görüldü ) 

• Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez’in iktisat öğrencilerine tavsiyelerinin bulunduğu yazının 
paylaşılması (27 kişi tarafından görüldü) 

https://t.me/+r0hlPxDhp6k1ZTA0
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• Ücretsiz yazılım ve kodlama dersi sunan sosyal medya kanallarının abonelerle paylaşılması (20 
kişi tarafından görüldü) 

Projenin Etkisi: İktisat öğrencilerine kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olundu. 

Öğrenilmiş Dersler: Proje ekibi olarak bu yaptığımız çalışmalar süresince dijitalleşen dünyada bilgiye 
kolay ulaşılabileceğini fakat doğru bilgi ve kaynak bulmak için belirli bir araştırmanın önemli olduğunu 
ve gelecekte iktisat öğrencilerinin kendilerini dijital ve uluslararası alanda geliştirmeleri gerektiğini 
öğrendik. Bu projeyi yaparken bir ekiple organize olmayı, görev dağılımı yapmayı, beklenmeyen 
durumla karşılaşınca alternatif çözüm yolları bulmayı öğrendik. 

 GÖRSELLER:  

 


