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Bilgi-Bedava Nokta Net 
www.bilgibedava.net 

 
Ticari bir amacı olmayan gençlik, haber ve bilgi sitesidir. 

Temel amaç, sitemizi takip eden gençlerimizi çeşitli fırsatlardan haberdar 

etmektir. Bu bağlamda sitemizde yurtdışı eğitim, proje, yarışma, staj, 

konferans, gençler için etkinlik ve burs fırsatları, gençlerimizi ilgilendiren 

önemli haberler/gelişmeler ve gençlik rehberi konularında çeşitli faydalı 

bilgiler yayınlanmaktadır. 

Bu site, Türkiye ve Dünya’daki ücretli veya ücretsiz ilgi alanınıza giren her türlü 

etkinlik ve bilgileri takip edebileceğiniz ve kendi etkinliklerinizi 

http://www.bilgibedava.net/


duyurabileceğiniz sosyal bir platformdur. Bunun yanı sıra sitenin diğer bir 

amacı ise bütün bilgileri kategorik bir şekilde gençlere ulaştırmayı ve onların 

arzu ettikleri her kategorideki etkinliğitakip edebilmelerini sağlamaktır. 

Her sene ülke çapında düzenlenen etkinliklerin sayısına göre Türkiye, dünya 

sıralamasında önemli bir yer almaktadır. Fakat etkinlik veya fırsatların yeterince 

duyurusu yapılmasına rağmen gençlerin büyük bir kısmı bunlardan habersiz 

kalmaktadır. Bunun sebebi ise yapılan duyuruların dağınık kalması veya 

gençlerin aynı zamanda birden çok medyayı takip edememesi olarak ortaya 

çıkmaktadır. İnternet medyasının popüler olduğu bu dönemde, belirli 

geleneksel haber sitelerinden yayılan rutin haberlerin yanında gençlere yönelik 

fırsat veya kariyer haberleride eksik kalmaktadır. 

'Bilgi-Bedava Nokta Net'; Ortaya çıkan bu bilgi eksikliğini tamamlamak üzere 

internet dünyasında gençlere yönelik yapılan duyurular ve yararlı bilgileri bir 

araya toplamak amacıyla kuruldu. Sıkıcılık veya fazla ciddiyet sebebiyle hedef 

kitleyi kaçırmamak için sitenin adının daha eğlenceli ve ilgi çekici olmasına 

önem verildi. Genç kitlenin dikkatini çekecek Net ve Bedava Bilgilerden bir 

kaynak oluşturulması hedeflendirildi. 

Proje; (bilgibedava.net) dikkat çekici ve kolay kullanılabilecek bir haber teması 

ile WordPress site olarak yayına başladı. Hedef kitlesi gençlerin en çok ilgi 

alanına giren konulardan olan yurtdışı eğitim, projeler, yarışmalar, staj, 

konferanslar, gençler için etkinlikler ve burs fırsatları birer konu başlığı olarak 

sitede yerinialdı. Bu isimlerle yapılan menüler içinde kategorik bir şekilde 

bilgiler mevcuttur. Her bir konu başlığı altında ulusal etkinliklerle beraber 

uluslararası fırsatlardan da bahsedilmektedir.Sunulan bilgilerin ana kaynağı ve 

başvuru kaynakları da belirtilmektedir. Detaylı bilgiler için gerekli linkler bilgi 

paylaşımının sonunda bulunmaktadır. Ayrıca her bir bilgi veya haberin daha çok 

kişiye ulaştırılabilmesi için sitenin kendi sosyal medya hesabındanda paylaşım 

yapılmaktadır.  
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Danışman Olan Öğretim Elemanının Yorumu  

(Proje Danışmanı ve Ders Hocası) 

 

“ Site, aranılan bilgiye kolay ulaşmayı sağlayan, kullanıcıyı yormayan ve 
içeriklerin çeşitli başlıklar altında toplandığı bir yapıda hazırlanmıştır. “ 

 
Bilgibedava projesi, ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki gençleri birçok 

fırsattan haberdar etmeyi hedefleyen ve web tasarımı dersi kapsamında 

gerçekleştirilen bir çalışmadır. Proje, yurtiçi ve yurtdışı eğitim, gençlik projeleri, 

yarışmalar, kamplar gibi çeşitli etkinlikleri gençlere ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Gelişen teknoloji ve internet erişim imkanlarıyla birlikte bilgiye her an her 

yerden ulaşılabilmektedir. Artık kıymetli olan bilgiye ulaşmak değil, doğru 

bilgiye ulaşmaktır. Site, aranılan bilgiye kolay ulaşmayı sağlayan, kullanıcıyı 

yormayan ve içeriklerin çeşitli başlıklar altında toplandığı bir yapıda 

hazırlanmıştır. İçerikler sıklıkla güncellenerek her an yeni bilgi sunulmaya 

çalışılmaktadır. Bilgibedava projesi, gençlerin ihtiyacı olabilecek doğru bilgiyi 

tek bir çatı altında toplayan bir haber sitesi olarak oluşturduğu güçlü sosyal 

medya hesapları üzerinden de gençlere ulaşmayı hedeflemektedir. 

 

Öğr. Gör. Dr. Mustafa BOSTANCI 

Gazetecilik Bölümü 

İletişim Fakültesi 

Erciyes Üniversitesi 

 

 

 

http://aves.erciyes.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.aspx?Sorgu=4992


 

 

 

Danışman Olan Öğretim Elemanının Yorumu  

(Yarışma Danışmanı) 

 

“ Projenin hazırlanmasındaki amaçlardan biri de, sosyal medyada veya farklı 
internet sitelerinde dağınık halde yer alan bu tür etkinlik ve organizasyonların 

tek bir adres üzerinden ilgili kitleye sunulmasıdır. “ 
 

Söz konusu proje, lise ve yükseköğretim dönemindeki gençlerin, özellikle yurtiçi 

- yurtdışı eğitim, yarışma vb. etkinliklerden haberdar edilmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. Projenin hazırlanmasındaki amaçlardan biri de, sosyal medyada 

veya farklı internet sitelerinde dağınık halde yer alan bu tür etkinlik ve 

organizasyonların tek bir adres üzerinden ilgili kitleye sunulmasıdır. Bu 

anlamda sitede çeşitli kategoriler altında bir düzenleme yapılmış ve 

okuyucunun beğenisine sunulmuştur. Ayrıca sitede kullanılan görseller ve 

düzenlemesi de kolay okunur, gözü yormayan, dengeli bir biçimde yapılmıştır. 

İlerleyen dönemde site, kullanıcıların kendi duyuru ve ilanlarını yayınlamalarına 

imkan verecek teknik düzenlemeleri de gerçekleştirilecektir. 

 

Arş. Gör. Onur ÖNÜRMEN  
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 
İletişim Fakültesi 
Erciyes Üniversitesi 
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Proje Özeti 

www.bilgibedava.net ticari bir amacı olmayan gençlik, haber ve bilgi sitesidir.  

Amaç: 

Temel amaç, sitemizi takip eden gençlerimizi çeşitli fırsatlardan haberdar etmektir. Bu 

bağlamda sitemizde yurtdışı eğitim, proje, yarışma, staj, konferans, gençler için etkinlik ve 

burs fırsatları, gençlerimizi ilgilendiren önemli haberler/gelişmeler ve gençlik rehberi 

konularında çeşitli faydalı bilgiler yayınlanmaktadır. 

Bu site, Türkiye ve Dünya’daki ücretli veya ücretsiz ilgi alanınıza giren her türlü etkinlik ve 

bilgileri takip edebileceğiniz ve kendi etkinliklerinizi duyurabileceğiniz sosyal bir 

platformdur. Bunun yanı sıra sitenin diğer bir amacı ise bütün bilgileri kategorik bir şekilde 

gençlere ulaştırmayı ve onların arzu ettikleri her kategorideki etkinliğitakip edebilmelerini 

sağlamaktır. 

Araştırma:  

Her sene ülke çapında düzenlenen etkinliklerin sayısına göre Türkiye, dünya sıralamasında 

önemli bir yer almaktadır. Fakat etkinlik veya fırsatların yeterince duyurusu yapılmasına 

rağmen gençlerin büyük bir kısmı bunlardan habersiz kalmaktadır. Bunun sebebi ise yapılan 

duyuruların dağınık kalması veya gençlerin aynı zamanda birden çok medyayı takip 

edememesi olarak ortaya çıkmaktadır. İnternet medyasının popüler olduğu bu dönemde, 

belirli geleneksel haber sitelerinden yayılan rutin haberlerin yanında gençlere yönelik fırsat 

veya kariyer haberleride eksik kalmaktadır. 

Planlama:  

'Bilgi-Bedava Nokta Net'; Ortaya çıkan bu bilgi eksikliğini tamamlamak üzere internet 

dünyasında gençlere yönelik yapılan duyurular ve yararlı bilgileri bir araya toplamak 

amacıyla kuruldu. Sıkıcılık veya fazla ciddiyet sebebiyle hedef kitleyi kaçırmamak için 

sitenin adının daha eğlenceli ve ilgi çekici olmasına önem verildi. Genç kitlenin dikkatini 

çekecek Net ve Bedava Bilgilerden bir kaynak oluşturulması hedeflendirildi. 

Uygulama ve Değerlendirme:  

Proje; (bilgibedava.net) dikkat çekici ve kolay kullanılabilecek bir haber teması ile 

WordPress site olarak yayına başladı. Hedef kitlesi gençlerin en çok ilgi alanına giren 

konulardan olanyurtdışı eğitim, projeler, yarışmalar, staj, konferanslar, gençler için 

etkinlikler ve bursfırsatları birer konu başlığı olarak sitede yerinialdı. Bu isimlerle yapılan 

menüler içinde kategorik bir şekilde bilgiler mevcuttur. Her bir konu başlığı altında ulusal 

etkinliklerle beraber uluslararası fırsatlardan da bahsedilmektedir.Sunulan bilgilerin ana 

kaynağı ve başvuru kaynakları da belirtilmektedir. Detaylı bilgiler için gerekli linkler bilgi 

paylaşımının sonunda bulunmaktadır. Ayrıca her bir bilgi veya haberin daha çok kişiye 

ulaştırılabilmesi için sitenin kendi sosyal medya hesabındanda paylaşım yapılmaktadır.  

Bilgi-Bedava Nokta Net 

bilgibedava.net 

 


