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PROJE 

MOT İVASYONUNI
BUS AMAÇLAR VE 
ÇIKIŞ NOKTASI

Şirketlerin daha radikal
inovasyon yapabilmesi

için üniversite ve iş
dünyası arasında işbirliği
yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca üniversiteler
şirketler için gençlere

ulaşmanın en iyi
yollarından biridir. 

Üniversitelerin de 
topluma daha fazla etki

edebilmesi için iş
dünyasına ihtiyacı vardır. 

Öğrencilerin fikirleri ile
katkıda bulunabilmelerini
sağlayacak çeşitli araç ve
hizmetler ile iş-akademi
işbirliğini desteklemek
için etkili bir çerçeve

oluşturmayı
amaçlamaktadır.
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ÇIKTILAR

O1: İhtiyaç ve Gereklerin Belirlenmesi

O2: UniBus Metodoloji

O3: UniBus Değerlendirme Çerçevesi 

O4: UniBus Platform

O5: UniBus Mobile

O6: Pilot Çalışma

O7:  Destek kaynaklar ve manueller
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GRADING CRITERIA – 11 ADET
(DEĞERLEND İRME KR İTERLER İ)

1 Idea is consistent with companies’ priorities, needs, and policies.
2 Student completed the challenge successfully and complied all the requirements.
3 Student finished the challenge on time and used his/her time efficiently and effectively.
4 Idea is realistic and achievable.
5 Idea include a new method/ idea / product /process and etc.
6 Idea’s outputs are sustainable.
7 Idea can be used for other companies / industries.
8 Idea is applicable and practical.
9 Idea complied with company’s goals, values, and strategies.
10 Ideas can be commercialized and can be transformed into a service / product / process.
11 Idea addressed the problems inside the company.



1 Fikir, şirketlerin öncelikleri, ihtiyaçları ve politikalarıyla tutarlıdır.

2 Öğrenci, yarışmayı başarıyla tamamladı ve tüm gereksinimleri karşıladı.

3 Öğrenci yarışmayı zamanında bitirdi ve zamanını verimli ve etkili kullandı.

4 Fikir gerçekçi ve ulaşılabilirdir.

5 Fikir, yeni bir yöntem/fikir/ürün/süreç vb. içerir.

6 Fikir’in çıktıları sürdürülebilir.

7 Fikir diğer şirketler/sektörler için kullanılabilir.

8 Fikir uygulanabilir ve pratiktir.

9 Fikir, şirketin hedeflerine, değerlerine ve stratejilerine uygundu.

10 Fikir ticarileştirilebilir ve bir hizmete/ürüne/sürece dönüştürülebilir.

11 Fikir şirket içindeki sorunları ele aldı.

GRADING CRITERIA – 11 ADET
(DEĞERLEND İRME KR İTERLER İ)
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EŞEKKÜRLER

Web sitesi: http://eunibus.com/

Facebook: 
https://www.facebook.com/eunibus

Prof. F.  Tunç Bozbura

tunc.bozbura@bau.edu.tr

Prof. Başak Akdemir

Dr. DidemYıldız
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