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Özet: Üniversite öğrencileri staj programlarından her zaman yeterince etkin şekilde 

faydalanamamaktadır. Oysaki eğitimin bir dönüşüm geçirdiği günümüzde, staj programlarının 

etkinliği çok daha büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada Bilgisayar Mühendisliği 

öğrencilerine daha etkin bir staj deneyimi yaşatmak amacıyla tasarlanan Finansal Teknolojiler 

Staj Programı tartışılacaktır. Ülkemizde ilk örneğini gerçekleştirdiğimiz Finansal Teknolojiler 

Staj Programı’nın sonuçları değerlendirildiğinde, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin 

gelişimlerine önemli katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. Üniversite ve Teknopark iş 

birliklerinin de arttırılmasıyla staj programlarının daha etkin sonuçlar sağlayabileceği 

gözlemlenmiştir. 
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Abstract: University students may not always effectively benefit from the internship 

programs. Nowadays, while the education programs are transforming significantly, the 

effectiveness of the internship programs are getting even more important. This paper discusses 

The Financial Technology (Fintech) Internship Program which aims computer engineering 

students to experience an effective internship program. It has been shown that Fintech 

Internship Program has made a significant contribution to the development of students. And it 

has been observed that increasing collaboration of universities and techno parks may result in 

more effective internship programs. 
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1. Giriş 

 
Türk Dil Kurumu, staj kelimesini şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Herhangi bir meslek 

edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı 

öğrenme dönemi”. Bu tanım, bilgisayar 

mühendisliği öğrencilerinin staj deneyimleri 

açısından değerlendiğinde, hedeflenen staj 

deneyimi ve gerçekleşen staj deneyimi 

noktasında eksiklikler gözlemlenmektedir. 

Pratik hayatta çeşitli tecrübelerle sabit olan bu 

eksiklik, henüz akademik çalışmalarda 

yeterince ele alınmamıştır. Ülkemizdeki 

akademik veritabanlarında “staj” anahtar 

kelimesiyle yapılan aramalarda, ağırlıkla 

teknik ve meslek lisesi öğrencilerinin, tıp 

fakültesi öğrencilerinin, eğitim ve hukuk 

fakültesi öğrencilerinin staj deneyimlerini 

değerlendiren çalışmalar olduğu 

görülmektedir (YÖK Tez Veritabanı, 

Ulakbim Ulusal Veritabanları). Bu alandaki 

akademik literatüre katkı yapabilmek 

amacıyla, bilgisayar mühendisliği 

öğrencilerinin staj deneyiminde yaşadıkları 

eksiklikler, sistematik olarak üç farklı 

noktada tartışılacaktır: 

 

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin önemli 

bir kısmının kariyerlerine yazılım geliştirme 

alanında devam ettikleri bilinmektedir [1]. Bu 

nedenle; staj kelimesinin tanımından 

hareketle, bilgisayar mühendisliği 

öğrencilerinin staj programında yazılım 

geliştirme alanında uygulamalı bir staj 

yapmaları hedeflenmelidir [2]. Ancak 

profesyonel olarak yazılım geliştiren 

şirketlerde, stajyer öğrencilerin gerçek bir 

proje üzerinde aktif olarak yazılım geliştirme 

deneyimi kazanabilmeleri çok mümkün 

olmamaktadır. Staj dönemi içerisinde, yani 

kısa bir zaman zarfında, stajyer öğrencinin 

herhangi bir projeyi kodlama yapabilecek 

düzeyde öğrenmesi çok kolay olmadığı gibi, 

projede uygulanan yazılım geliştirme 

süreçlerini öğrenmesi ve uygulaması da 

mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla staj 

hedefleri açısından görülen ilk temel eksiklik, 

bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin gerçek 

bir projede yazılım geliştirme tecrübesi 

edinememeleridir. 

 

Stajyerlerin zaman kısıtı nedeniyle bir 

yazılım geliştirme sürecini baştan sona 

tecrübe edememeleri de staj dönemindeki bir 

diğer eksikliktir. Yazılım geliştirme süreci, 

uygulanan yazılım metodolojisine de bağlı 

olarak, farklı aşamalar içermekte ve her 

aşamanın kendine göre farklı özellikleri 

olmaktadır. Müşteriyle gereksinimlerin 

konuşulması ve analiz dokümanlarının 

hazırlanması süreci, teknik tasarım süreci, 

üretime alma ve üretim ortamı desteği verme 

süreçleri kendilerine has özellikler içeren 

süreçlerdir. Staj süreleri, gerçek hayattaki 

proje süreleri düşünüldüğünde, oldukça sınırlı 

sürelerdir. Dolayısıyla öğrencilerin staj 

döneminde baştan sonra bir projeyi 

deneyimleyebilmeleri mümkün 

olmamaktadır. 

 

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin, staj 

deneyimlerinde yaşanan önemli diğer bir 

eksiklik ise iş hayatı pratikleri ve iş yönetimi 

tecrübesi ile ilgilidir. Günümüzde bilgisayar 

mühendisleri, kariyerlerine kurumsal bir 

şirkette yazılım mühendisi olarak devam 

edebilecekleri gibi yenilikçi bir girişimin 

kurucusu veya çalışanı olarak da devam 

edebilirler. Çalışma hayatının bir dönüşüm 

geçirdiği günümüzde, gerek çeşitli kamu 

kurumlarının (KOSGEB, TÜBİTAK vb.) 

girişimcilik destekleri gerekse özel sektör 

firmalarının kurum içi girişimcilik 

programları gittikçe önem kazanmaktadır. 

Aldıkları eğitim nedeniyle girişimcilik 

potansiyeli oldukça yüksek olan bilgisayar 

mühendisliği öğrencilerinin, staj 

programlarında hem kurumsal iş hayatı 

pratikleri hem de girişimcilik alanında 

tecrübe kazanmaları oldukça önemli ve 

maalesef pek karşılanamayan bir ihtiyaçtır. 

 

Bu çalışmada, bilgisayar mühendisliği 

öğrencilerin daha etkin bir staj tecrübesi 

yaşayarak, iş hayatında kendilerini bekleyen 

tüm süreçleri deneyimleyebilmeleri için 

uygulanan finansal teknolojiler staj programı 

tartışılacak ve staj programı sonrası 

öğrencilerin yaptığı değerlendirme sonuçları 

değerlendirilecektir. 

 



2. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri İçin 

Yenilikçi Bir Staj Programı Tasarlanması 

 
Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin daha 

etkin bir staj yapabilmesi amacıyla Mirsis 

Bilgi Teknolojileri (MBT) bünyesinde 

yenilikçi bir staj programı tasarlanmış ve ilk 

kez 2016 yılı yaz döneminde uygulanmıştır 

(http://www.mirsis.com.tr/2016YazOkulu/Ya

zOkulu). Bu program, aynı zamanda 

ülkemizdeki Finansal Teknolojilere odaklı 

gerçekleştirilen ilk özgün staj programıdır. Bu 

staj programının kapsamı ve içeriği 

belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate 

alınmıştır. 

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Üniversite ve 

sanayi arasındaki etkin işbirliği, günümüzde 

ülke kalkınmasının en önemli destekleyicileri 

arasında gösterilmektedir. Ülkemizde de 

üniversite ve sanayi işbirliği Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde oluşturulan 

strateji ve eylem planları ile 

desteklenmektedir [3]. Bu konudan hareketle, 

düzenlenen staj programında üniversite 

işbirliğinin en üst düzeyde sağlanması 

hedeflenmiştir. 

 

MBT, başta büyük bankalarımız olmak üzere 

finans sektöründeki çeşitli kurumlarımıza 

danışmanlık hizmeti vermektedir. MBT, 

merkez ofisi İstanbul Ataşehir’de faaliyet 

gösteren bir firma olmakla beraber iş 

gereklilikleri nedeniyle ağırlıkla Kocaeli ve 

Gebze bölgelerinde faaliyet göstermektedir.  

Bunun öncelikli nedeni büyük bankalarımızın 

bilgi teknoloji birimlerinin çoğunlukla 

İstanbul’un doğusunda veya Gebze 

bölgesinde yer almasıdır. MBT, ayrıca 

Kocaeli Üniversitesi Teknopark AŞ’de de 

faaliyet göstermektedir.  MBT bünyesinde 

çalışan uzman mühendisler arasında Kocaeli 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu 

olan çalışanlarımız önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu veriler ışığında, Kocaeli 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

ile iş birliği yapılmasına karar verilmiştir. 

Finansal teknolojiler staj programının, 

Kocaeli Üniversitesi Teknopark AŞ. 

bünyesindeki MBT ofisinde olmasına karar 

verilmiş ve staja ağırlıklı olarak Kocaeli 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf 

öğrencilerinin kabul edilmesi planlanmıştır. 

 

Yenilikçi Teknolojilerin Kullanılması: 

Bilgisayar Mühendisliği lisans 

programlarında, dört yıllık eğitim süresince 

öğrencilere bilgisayar bilimlerinin ana 

kavramlarının ve teorik temellerinin 

öğretilmesi gerekmektedir. Bu durum, 

öğrencilerin mühendislik formasyonu 

kazanabilmesi için kaçınılması mümkün 

olmayan bir gerekliliktir [2]. Öğrencilerin, 

ilgi çekici yenilikçi teknolojiler ile ilişkisi ise 

ancak programlama ödevlerinde, seçmeli 

derslerde veya okul dışındaki kişisel 

faaliyetlerinde söz konusu olabilmektedir. 

Diğer taraftan 3. sınıfı bitirerek temel 

derslerin önemli bir kısmını tamamlayan bir 

bilgisayar mühendisliği öğrencisinin, yeni 

teknolojileri hızlı bir şekilde öğrenerek 

kullanabilmesi mümkün olmaktadır. Bu 

gerçekler ışığında ve MBT’nin finans 

sektöründe faaliyet gösteren bir firma 

olmasından hareketle, açık bankacılık 

uygulama arayüzlerinin (Open API), mobil 

uygulama araçlarının, web ve restful web 

servislerin ve bulut teknolojilerin 

kullanılabileceği bir staj programı 

tasarlanmasına karar verilmiştir. 

 

İş Hayatı Tecrübesi ve Girişimcilik: MBT 

bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliğinden 

yeni mezun adaylarla yapılan iş 

görüşmelerinde, adayların finans 

sektöründeki kariyerler hakkında bilgilerinin 

oldukça az olduğu gözlemlenmektedir. Diğer 

taraftan bilgisayar mühendisleri açısından en 

önemli çalışma alanlarının başında finans 

sektörü gelmektedir. Bu gerekçeyle staj 

programının finans sektöründe yenilikçi 

teknoloji ve uygulamaları hedefleyen bir staj 

programı olması planlanmıştır.  

 

Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri açısından 

son dönemde önemli bir kariyer alternatifi de 

girişimcilik olmuştur Başta Amerika ve 

özellikle Silikon Vadisi olmak üzere, birçok 

önemli merkezde teknolojik girişimcilik 

önem kazanmış ve önemli katma değerler ve 

maddi kazanımlar ortaya çıkmıştır [4]. 

Ülkemizde de başta teknoparklar ve kuluçka 
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merkezleri gibi oluşumların ve TÜBİTAK, 

KOSGEB gibi kamu kurumlarının desteğiyle 

girişimcilik önemli bir kariyer alternatifi 

haline gelmiştir. Özel sektörde de başta 

bankalar olmak üzere çeşitli kuruluşlar 

girişimciliği desteklemekte; bu kapsamda 

çeşitli yarışmalar, hackathonlar ve eğitim 

programları düzenlemektedirler [5, 6, 7, 8]. 

 

3. Finans Dünyası ve Finansal Teknolojiler 

Akımı 

 

Finans dünyası, bilişim alanına oldukça önem 

veren ve büyük yatırımlar yapan bir 

sektördür. Ülkemizdeki büyük bankaların 

bilgi işlem bölümleri, uzun yıllardır bilgisayar 

mühendisleri için önemli bir iş sahası 

olmuştur. Ancak son dönemde, “fintech” adı 

verilen bir akım ile çeşitli teknoloji firmaları 

da finansal ürün ve hizmetler geliştirmeye 

başlamışlardır. Ülkemizde de bu akımın 

etkileri görülmektedir. En basit tanımıyla 

“fintech”, teknoloji firmalarının finansal ürün 

ve hizmetler geliştirmelerini ifade eder. Bu 

akım bazen yeni bir start-up firmanın bir para 

transferi uygulaması geliştirmesi şeklinde 

bazen de Apple, Google gibi dünya devi 

firmaların mobil cüzdan uygulamaları 

geliştirmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Bu akımın finans dünyasında zaten önemli bir 

yer tutan teknoloji boyutunu daha da önemli 

bir noktaya taşıması beklenmektedir. Bu 

durum, diğer bir ifadeyle, bilişim dünyasında 

çalışacak profesyoneller için yeni kariyer 

fırsatları anlamına gelmektedir. Ülkemizde de 

fintech alanındaki gelişmeleri desteklemek 

amacıyla, Bankalararası Kart Merkezi 

desteğiyle Fintech İstanbul oluşumu 

kurulmuştur. Fintech İstanbul verilerine göre, 

Türkiye’deki finansal teknolojiler sektörünün 

2016 yılı işlem hacminin yaklaşık 20 milyar 

dolar olması beklenmektedir ve bu miktarın 

yıllık %20 düzeylerinde büyüme göstermeye 

devam edeceği tahmin edilmektedir [9].  

 

Finansal teknolojiler alanındaki bu 

gelişmeleri yakın takip eden bankalarımız 

çeşitli Hackathon yarışmalarıyla da yaratıcı 

projeleri ve girişimcilik potansiyeli taşıyan 

gençlerimizi desteklemektedir. Ayrıca 

bankalarımız, finansal teknoloji girişimleriyle 

de çeşitli işbirlikleri  yapmakta ve bu 

girişimleri desteklemektedirler. 

 

4. Finansal Teknolojiler Staj Programı 

Uygulaması 

 

Finansal Teknolojiler Staj Programı, 2016 

yılının Temmuz ve Ağustos aylarını 

kapsayacak 8 haftalık bir takvime uygun 

olarak hazırlanmıştır. İlk 2 hafta, inovasyon, 

iş hayatı, çevik yazılım geliştirme ve finansal 

teknolojiler alanında temel eğitimler 

verilmesi ve 2. haftayla birlikte öğrencilerin 

takımlar oluşturarak, proje geliştirmeye 

başlamaları hedeflenmiştir. Sonraki haftalarda 

öğrencilerin projelere devam etmesi ve 

paralelinde çeşitli konularda seminerler ve 

eğitimler alması hedeflenmiştir. Son hafta ise 

projelerin sunumu ve değerlendirilmesi 

planlanmıştır. 8 haftalık süreç sonunda, 

öğrencilerin finans sektörünün temel 

kavramlarıyla tanışması hedeflenmiştir. 

Ayrıca yenilikçi bir fikrin bir ürüne 

dönüştürülmesi de stajyer öğrencilerin 

kazanacakları diğer önemli bir deneyimdir. 

Stajyer öğrencilerimizin çevik yazılım 

geliştirme süreçlerini tecrübe etmeleri ve 

mobil, bulut, büyük veri gibi ilgi çeken 

teknolojileri kullanmalarının, teknik 

gelişimlerine katkı sağlayacağı 

değerlendirilmiştir. Son olarak da stajyer 

öğrencilerin, yaptıkları bir işi sunabilmeleri 

hedeflenmiştir. İş hayatındaki önemli 

yetkinliklerden birinin de yapılan işi etkin ve 

doğru şekilde sunabilmek olduğu 

düşünüldüğünde, proje sunumlarının da 

stajyer öğrencilerimiz için değerli bir 

deneyim olacağı düşünülmüştür. 

 

Staj duyurusu, başta Kocaeli Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği web sayfası olmak 

üzere çeşitli mecralarda yayınlanmıştır. 

Ayrıca staj duyuru afişleri hazırlanmış ve 

başta Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü ve Kocaeli Üniversitesi 

Teknopark duyuru panoları olmak üzere 

çeşitli yerlere asılmıştır (Şekil 1).  

 

 



 
Şekil 1. Staj Programı Afişi 

 

Staj programına 52 öğrenci başvurmuştur. 

Başvuran adaylarla, MBT İnsan Kaynakları 

Birimi tarafından telefon mülakatları yapılmış 

ve ayrıca adaylardan özgeçmiş göndermeleri 

de istenmiştir. Adaylar özgeçmişleri, not 

ortalamaları ve mülakatta gösterdikleri 

iletişim becerileri ışığında değerlendirilmiş ve 

Kocaeli Üniversitesi dışından gelen sınırlı 

sayıdaki başvuruya da öncelik verilmiştir 18 

kişilik stajyer öğrenci listesi ve bu listeye 

göre, 3’er kişiden oluşan 6 proje ekibi 

oluşturulmuştur. 

 

Staj süresince geliştirilecek finansal projeler 

için Akbank Uygulama Programlama Arayüz 

Portalının (Akbank Open API) kullanılması 

planlanmıştır [10]. Öğrencilerin yeni finansal 

teknolojileri tecrübe edebilmeleri amacıyla; 

bulut ortamlar üzerinden hizmet verecek 

mobil proje önerileri hazırlanmıştır. 

Öğrencilerden de yapmak istedikleri projeler 

konusunda önerileri alınmış ve sonuçta 

aşağıda detayları anlatılan 6 projenin 

geliştirilmesine karar verilmiştir. Her proje 

için 3’er kişilik ekipler oluşturulmuştur. Proje 

ekipleri, çevik yazılım geliştirme yaklaşımı 

kullanılarak, yine ekipler tarafından önerilen 

yaratıcı isimlerle adlandırılmıştır. Her hafta 

bir sprint koşacak şekilde bir planlama 

yapılmış ve projelerin sekiz haftalık sürecin 

sonunda tamamlanmaları hedeflenmiştir. 

Bütün projeler mobil önyüz kullanacak ve 

sunucu yazılımları bulut sunucular üzerinde 

koşacak şekilde geliştirilmiştir. Proje 

bileşenleri arasında, web servisler ve restful 

servisler üzerinden iletişim sağlanmıştır. 

  

ATM Go: ATM Bulma uygulaması, 

bankanın en yakın ATM'lerini bulmayı 

amaçlayan bir projedir.  Uygulama 

kullanıcının kendi konumunu ve kullanıcıya 

en yakın ATM noktasını göstermektedir. 

Kullanıcıya en yakın ATM'yi göstererek 

ATM hakkında kullanıcıyı bilgilendirmeyi 

sağlamaktadır. Bu bilgilendirme ATM 

adresini ve fonksiyonlarını (para yatırma 

özelliği, döviz özelliği, arız durumu vb.) 

gösterme şeklinde sağlanmıştır. Ayrıca 

kullanıcı geribildirim ara yüzü üzerinden 

ATM’ler hakkında bilgi veya şikâyet 

gönderebilmektedir.  

Cep Akrebi: Cep Akrebi, müşterilerin kişisel 

giderlerini kontrol edebileceği bir finans 

uygulamasıdır. Uygulama, gelir ve giderleri 

kategori sistemiyle kayıt altına alır. Geçmiş 

harcamaları grafik sunumuyla analiz eder. 

Cep Akrebi uygulaması, günlük hayatımızda 

önemli bir problem olan harcama kontrolünü 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Beta: Beta uygulaması, yatırım takip amaçlı 

bir uygulamadır. Döviz kurları, hisse senetleri 

ve emtia değerleri anlık olarak güncellenip 

ekranda gösterilebilmektedir. Ayrıca farklı 

grafiksel gösterimler ile verilerin geçmişe 

yönelik analizleri yapılabilmektedir. Veriler, 

her günün sonunda da uygulama içerisinde 

otomatik olarak güncellenebilmektedir. 

Üçlü Priz: Personel Cüzdan uygulaması yeni 

bir iş uygulaması olmayı amaçlayan bir 

projedir. Uygulama, herhangi bir şirkette 

çalışan personellerin o şirket adına yaptığı 

harcamaların uygulama üzerinden yapmasını 

sağlamaktadır. Personel, uygulama 

hesabındaki parayı şirket ihtiyaçları için 

kullanırken NFC teknolojisinden de 



faydalanır. Tüm harcamalar, yönetici ve 

personel tarafında anlık olarak raporlanır.  

Pikachu: Ev ve yurt kiralama projesi, 

üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla oluşturulan bir projedir. 

Öğrenciler kiraladıkları ev ve yurtların 

ücretlerini mobil şekilde ödeyebilecekledir. 

Projede kullanıcı ilan koyabilir veya arama 

işlemini gerçekleştirebilir. İlan sahibi ile 

görüşmeden önce randevu talebinde 

bulunması gerekmektedir. Randevu talebinde 

bulunan kişi ilan sahibinin kriterlerine 

uymuyorsa talep reddedilir. Aksi takdirde 

talep onaylanır ve başvuran kişi ilan sahibinin 

iletişim bilgilerine ulaşır. Burada amaç, 

kişisel güvenliğin sağlanması ve gereksiz 

rahatsız edilmenin önüne geçebilmektir. 

VarYemez: VarYemez kredi hesaplama 

uygulaması, kullanıcıların kredi tutarı ve vade 

tutarlarına göre aylık ödeme miktarını 

hesaplamayı ve ödeme planını oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Kullanıcıların dört çeşit 

kredi türünden bir tanesini seçmesine olanak 

tanımaktadır. Seçilen tür üzerinden girilen 

kredi tutarı ve vade miktarına göre hesaplama 

yapılmaktadır. Hesaplanan aylık ödeme ile bir 

ödeme planı oluşturulmakta ve kullanıcılara 

bilgi amaçlı sunulmaktadır.  

5. Finansal Teknolojiler Staj Programı 

Sonuçları 

 

Staj programı, ilk kez düzenlenen bir 

organizasyon olmasına rağmen genel anlamda 

hedeflerine ulaşan bir program olarak 

değerlendirilebilir. Uygulama sırasında 

zorunlu olarak içerik ve kapsamda bazı 

değişiklikler yapılması gerekmiştir. Ancak bu 

değişiklikler stajın hedeflerine ulaşması 

noktasında bir engel teşkil etmemiştir. 

Çalışma sonunda öğrencilerle yapılan 

değerlendirme anketinden de oldukça olumlu 

sonuçlar alınmıştır. Öncelikle yaşanan 

deneyim sırasında gözlemlenen iyileştirme 

fırsatları değerlendirilecek ve ardından 

öğrencilerin değerlendirme sonuçları 

paylaşılacaktır.  

 

Stajda geliştirilen uygulamaların ihtiyaç 

duyduğu finansal verilerin; Akbank Open 

API’ler üzerinden sağlanması hedeflenmiştir. 

Ancak uygulama sırasında, arayüzden alınan 

verilerin ihtiyacı tam olarak karşılamadığı 

durumlar gözlemlenmiştir. Çözüm olarak, 

eksiklik görülen noktalarda örnek veriler 

içeren geçici veri modellerinin oluşturulması 

veya verilerin farklı açık kaynaklardan elde 

edilmesi yoluna gidilerek sorun çözülmüştür. 

 

Stajda planlanan eğitimlerin içerik, kapsam 

ve zamanlarında çeşitli nedenlerle farklılıklar 

yapılmıştır. Genel olarak finans sektörü, 

yenilikçilik ve insan kaynakları alanında 

verilmesi planlanan eğitim ve seminerlerle 

ilgili olarak hedefe ulaşılmıştır. Teknik 

eğitimlerle ilgili aksamalar söz konusu 

olmuştur ve bu durum eksiklik olarak bazı 

öğrencilerden tarafından değerlendirme 

anketinde belirtilmiştir.  

 

Stajın gerçekleşmeyen önemli bir hedefi ise 

projelerin devamlılığını sağlama konusunda 

olmuştur. Her ne kadar staj dönemi içerisinde 

hedeflere ulaşılmış olsa da stajyer 

öğrencilerin staj sırasında yaptıkları projelerin 

bitirme projesi olarak devam ettirebilmesinin 

faydalı olabileceği değerlendirilmiştir. Yine 

isteyen öğrencilerin, projelerine Kocaeli 

Üniversitesi Teknopark’da yeni faaliyete 

geçen Kuluçka Merkezi’nde devam 

edebilmesi de değerlendirilmiştir. Ancak iş 

birliği ve planlama noktasında yaşanan 

eksiklikler nedeniyle projelerin devamlılığı 

sağlanamamıştır. İlerleyen yıllarda bu 

konularda daha etkin işbirlikleri yapılması ve 

öğrencilerin bu yönde teşvik edilmesi de 

planlanmaktadır.  

 

Staj sonrası yapılan değerlendirme anketinde, 

öğrencilere stajın hedeflediği alanlarda 

(finans sektöründeki kariyer fırsatları, 

finansal teknolojiler alanındaki gelişmeler, 

çevik yöntemler, mobil uygulama geliştirme, 

web servisler ve bulut bilişim) 

farkındalıklarının, bilgi birikimlerinin ve 

tecrübelerinin ne oranda arttığı sorulmuştur. 

Öğrencilerin, yüksek ve çok yüksek oranda 

kazanım sağladıkları görülmüştür. En yüksek 



farkındalık ve gelişim sağlanan alanlar, 

finansal teknolojiler ve finans sektöründeki 

kariyer fırsatları olmuştur. Öğrencilerin staj 

programı sonrasında, hiç gelişim 

göstermediklerini belirttikleri (“Hiç” 

seçeneği) bir alan olmamıştır.  Web servisleri 

konusunda, sadece 4 öğrenci “Az” düzeyde 

gelişim gösterdiklerini belirtmişlerdir ki bu da 

beklenen bir sonuçtur. Genel olarak sonuçları 

değerlendirdiğimizde, öğrencilerin “Yüksek” 

ve “Çok Yüksek” düzeyde gelişim 

gösterdikleri görülmektedir.   (Tablo 1). 

 

 
Tablo 1. Staj Değerlendirme Anket Sonuçları 

 

Yine öğrencilere staj tecrübesi sonrası 

kariyerlerine finans sektöründe başlamak 

isteyip istemedikleri sorulmuştur. 7 öğrenci 

“Çok Yüksek”, 2 öğrenci “Yüksek”, 5 

öğrenci “Orta” ve 4 öğrenci “Az” seçeneğini 

işaretlemişlerdir (Tablo 2). 

 

 
Tablo 2. Öğrencilerin Kariyer Hedefleri 

 

Öğrencilere sorulan diğer bir soru da Finansal 

Teknolojiler Staj programını, başkalarına 

tavsiye edip etmeyecekleri olmuştur. 1 

öğrenci hariç diğer bir öğrenciler, programı 

başka öğrencilere tavsiye edeceklerini 

belirtmişlerdir (Tablo 3). 

 

 
Tablo 3. Programın Tavsiye Edilme Oranı 

 

6. Değerlendirme ve Öneriler 

 

Finansal teknolojiler staj programı, birçok 

özelliği ile öncü ve yenilikçi bir staj programı 

örneği olmuştur. Öğrenciler tarafından 

yapılan staj sonrası değerlendirme anketi, staj 

programının öğrenciler açısından da oldukça 

verimli geçtiğini ve hedeflerine ulaştığını 

göstermektedir. İlk uygulamasında temel 

hedeflerine ulaşan finansal teknolojiler staj 

programı, üniversite ve teknopark ilişkilerinin 

geliştirilmesiyle daha da ileri düzeylere 

ulaşabilecektir. Öğrencilerin 3. sınıf staj 

programında geliştirmeye başladığı ve gerçek 

hayatta karşılığı olan bir proje fikrinin, 

bitirme projesinde ve/veya teknopark kuluçka 

merkezlerinde devamlılığının sağlanabilmesi, 

özel sektör ve üniversiteler arasında 

hedeflenen iş birliklerinin artmasına da katkı 

sağlayacaktır.  

 

İstanbul’un önemli bir finans merkezi olma 

hedefiyle birlikte değerlendirildiğinde, 

üniversite öğrencilerini yenilikçi finansal 

teknolojilerle tanıştırarak projeler 

geliştirmesini sağlayan bir staj programının 

çok önemli katkıları olacağı açıktır [11]. Bu 

programının geliştirilerek devam etmesi ve 

yaygınlaşması bu açıdan oldukça önemlidir. 

 

Programın önemli bir çıktısı da staj sürecinde 

geliştirilen ÜçlüPriz isimli uygulamanın, 

Akbank tarafından düzenlenen Code:Kobi 

Hackanhon’unda başarıyla yarışarak, derece 

almış olmasıdır [12]. Finansal teknolojiler 

konusunda tecrübe sahibi çeşitli girişimci 

şirketler ve uzman ekiplerin katıldığı bir 

yarışmada, stajyer öğrencilerin derece 

alabilmesi uygulanan staj programının 

hedeflerine ulaştığını gösteren önemli 

göstergelerden bir diğeridir.  

 

Finans dünyasında yaşanan finansal 

teknolojiler akımı, bankaların yakından takip 

ettiği oldukça önemli bir gelişmedir. Benzer 

şekilde birçok alanda (güvenlik, robotik, 

üretim, ulaşım vs.) teknoloji ve iş modelleri 

anlamında önemli dönüşümler yaşanmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin kendilerini bekleyen 

iş dünyasına daha donanımlı şekilde 

hazırlanması, ülkemizin gelişimine önemli 

katkılar sağlayacaktır. Yine üniversite 

öğrencileri için girişimcilik konusu 

değerlendirildiğinde, staj döneminde başlayan 

ve kuluçka merkezinde devam eden bir 

bitirme projesi yaklaşımı da oldukça değerli 

bir deneyimdir. Bu bilgiler ışığında benzer 

staj programlarının yaygınlaşmasının önemli 

faydaları olacağı değerlendirilmektedir.  
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