
H em üniversiteli olup da 
hem de girişimci olanların 
sayısı, azdır. Cemil Erol ve 

Uğur Akkuş, bu öğrenci girişimcilerden 
ikisi. Doğrusu, üç yıl önce giriştiler 
bu işe… Yıldız Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği bölümünü ikinci sınıf 
öğrencisiyken bir kariyer sitesi kurmaya 
karar verdiler. Karar vermekle kalmayıp 
2008’de üniversiteliler ve yeni mezunlar 
için “Part time çalış, hayata çabuk 
alış” sloganıyla www.unisbul.com 
isimli bir site kurdular. O günlerde iki 
kafadarın bir araya gelip kurduğu site, 
aradan geçen üç yılın ardından, özel bir 
kariyer platformuna dönüştü. Bir melek 
yatırımcı bulup kendilerini sağlama 
alan Cemil Erol ve Uğur Akkuş, bugün 
şirkette 5 kişilik bir ekiple çalışmalarını 
yürütüyor ve en önemlisi; unisbul.
com’un 70 bin öğrenciyi bir araya 
getiren bir platform haline gelmesi… 

Cemil Erol ve  
Uğur Akkuş’a sorduk

Amacınız neydi? Bugün bu 
amaçlarınıza ulaştınız mı?
Her öğrenci gibi biz de part time 

çalışıp, harçlık kazanmak ve okurken 
kariyerimize başlangıç yapmak istiyor-
duk. Part time çalışan arkadaşlarımızdan 
ve firmaların okul panolarına astığı ilan-
lardan işverenlere ulaşıyorduk. Firmalar 
üniversite hocalarımızı arayıp, “Bize 
Photoshop, C, C#, Flash, MS Office bilen 
part time çalışacak öğrenci gönderir 
misiniz?” diyordu. 

Biz de bu deneyimlerinizden gördük 
ki, firmalar üniversite öğrencilerine 
ulaşmak için çok zaman harcıyordu. 
Üniversite öğrencisine ulaşmak isteyen 
firmalarla görüşmemiz, onların fikirlerini 
almamız da, bizim bu kanımızı güçlen-
dirdi. Sektör analizi yaptığımızda da bu 
tarz bir kariyer sitesine ihtiyaç olduğunu 
gördük ve çalışmalara başladık.

Genç girişimci olduğumuz için 
finansal anlamda bizi destekleyecek bir 
melek yatırımcıya ihtiyaç duyduk ve 
araştırmaya başladık. Girişimcileri melek 
yatırımcıyla buluşturan birkaç kuruluşla 
görüştük ve başvurduk. Aradığımızı 
orada bulamadık, ama yatırım süreciyle 
ilgili iyi bir tecrübe kazandık. Kendisin-
den okul döneminde burs aldığımız bir 
iş adamının desteğiyle de şirketimizi 
kurduk.

Yatırımcımızı ve ailemizi yaptığımız 
işe inandırmak bizim bir amacımızdı, bu-

◊

gün bu amacımıza fazlasıyla ulaştık. Tabi 
amaçlar her gün yenileniyor ve daha da 
iyi işler yapmak üzere çalışıyoruz.   

Şimdiki hedefleriniz neler?
Öncelikli hedefimiz, Türkiye’de “part-

time işin ana merkezi” konumumuzu 
sürdürmek. 

Üniversite öğrencilerine kariyer 
basamaklarında faydalı olabileceğimizi 
düşündüğümüz seminer ve organi-
zasyonlarla onların ufuklarını açmak, 
geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceği 
part time iş fırsatları sunmak, yapacak 
olduğumuz çalışmalarla işverenlerin 
çok kısa zamanda, tam isabet aradığı 
elemana ulaşmasını sağlamayı istiyoruz. 

Ayrıca bize kariyer sektöründe dene-
yim, know how ve daha büyük sermaye 
katabilecek yatırımcılarla da görüşme-
lere devam ediyoruz. 

Part time iş ya da staj bulma dışında 
üniversite öğrencilerine yönelik 
başka çalışmalarınız var mı? 
Evet. Öğrencilerin hobilerini geliştir-

mek, onlara yeni hobiler kazandırmak 

◊

◊

amaçlı anlaşmış olduğumuz kurumlarla 
eğitimler düzenliyoruz. En son fotoğ-
raf eğitimi yaptık. İnsan kaynakları 
uzmanları, üniversite hocaları ve kulüp 
başkanları ile röportajlar yapıp, öğrenci-
lerin ve yeni mezunların tecrübelerden 
faydalanmasını, firmaların işe alım poli-
tikalarıyla bilgilenmelerini sağlıyoruz. 

Unisbuluşmaları olarak adlandır-
dığımız öğrencilerin akranları ve iş 
dünyasının popüler girişimcileriyle 
buluşmalarını sağladığımız networ-
king buluşmaları düzenliyoruz. En son 

buluşmamız,Astoria AVM Starbucks 
Coffe’deydi. Yaz nedeniyle ara verdik. 
Okullar açıldı, buluşmalarımıza devam 
edeceğiz. Ayrıca öğrencilerinin kari-
yerlerine katkıda bulunmak amacıyla 
üniversitelerde çeşitli seminerler 
düzenliyoruz.

Bir de öğrencilere kitap okuma alışan-
lığı kazandırmak amacıyla Düşün Taşın 
Derneği ile işbirliği içindeyiz. Derneğin 
çalışmalarına katılıp, kampuslarda, oto-
büste, evde daha fazla sayıda öğrencinin 
kitap okumasına katkıda bulunuyoruz.

Tam zamanlı 
‘parT Tıme’ işler

◊ SİTENİZDEKİ ilanlara gösterilen ilgi ve başvurulardan yola çıkarak değer-
lendirecek olursanız, üniversite öğrencileri en çok nerelerde çalışmak istiyor?

Son zamanlarda eğlence ve market aktivitesi ilanlarına yoğun bir ilgi var. 
Diğer ilanlara göre 10 kat daha fazla başvuru alıyoruz diyebiliriz. Bu tarz 
ilanların yayınlandığı gün, CV oluşturan öğrencilerin sayısı artıyor ve ofisimi-
ze telefon yağmuru başlıyor.  

Özellikle eğlence sektörünün günlük ücretleri, diğer sektörlerdekine göre 
daha yüksek. Öğrenciler, bir günde 200-300TL kazanabiliyor. Örneğin 
geçen yaz Rock’n Coke zamanı, 2-3 gün içinde 850 başvuru aldık. Bu tarz 
organizasyonlarda part time çalışacak çok öğrenciye ihtiyaç oluyor.

EĞLENCE VE MARKET AKTiViTESi iLANLARINA YOĞUN iLGi VAR
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