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Nedir? 

Garaj Alp Oğuz, yalnızca teknoloji temelli iş fikirlerini destekleyen girişimcilik merkezidir. 
Öğretmenleri hedefler. Açık ofis, danışmanlık, kitap ve iş bağlantıları (network) sağlar. Teknoloji 
temelli iş fikirleri ve startuplar için doğru adrestir. 

Neden? 

Fikir aşamasından ürün aşamasına kadar olan süreçte destek olmak amacıyla 
kurulmuştur. Yenilikçi fikirlerin gelişimi için girişimcilik merkezleri çok önemlidir. 
Yenilikçi fikirler henüz başlangıç aşamasında güçlüklerle karşılaştır, fikir sahipleri 
pes etme noktasına gelirler. Bu olumsuzluğun önüne geçebilmek Garaj Alp Oğuz 
Girişimcilik Merkezinin temel işlevidir.  

 

Projenin dayanaklarından bazıları da aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

1. T.C. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesinde yer verilen  

 Gençlerin, eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere 
çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarla desteklenmesi 
sağlanacaktır. 

 İçerik ve nitelik yönelimli bir 
bakış açısıyla, çocuklarımızın 
bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve 
çevrimdışı ortamlarda “üretim”, 
“sorunlara çözüm geliştirme” ve 
“hayallerini hayata geçirme” 
aracı olarak kullanmaları 
hedeflenmektedir. 

ifadeleri bu projenin dayanaklarındandır. 

2. İlçemizde SOCAR firması tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlatılan “İnovatif 
Düşünme ve Girişimcilik Projesi”ne katılan öğrencilerin eğitimlere katılım isteğindeki yoğunluk ve 
eğitim sonrasındaki değerlendirmeleri, ilçemizde ve dolayısıyla okulumuzda lise düzeyinde 
girişimci adaylarının olduğunu göstermektedir. 

3. Alp Oğuz Anadolu Lisesi 2019-2023 Stratejik Planında GZFT analizinde zayıf yön olarak “sosyal 
faaliyet mekânlarının yetersiz olması”, “velilerin öğrenciler üzerindeki eklentisinin sadece 
akademik başarı odaklı olması” ve “okuldaki laboratuarların yetersizliği” gösterilmiştir.  

4. Alp Oğuz Anadolu Lisesi 2019-2023 Stratejik Planında Gelişim ve Sorun Alanlarımız başlığında” 
Sosyal ve kültürel olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturulacaktır.” ve “Okul 
personelimizin ve öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri ortamlar 
oluşturulacak.” hedeflerine yer verilmiştir. 

5. İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi (2012) içinde yer bulan hedeflerden biri de İzmir’de teknolojik 
girişimciliğin teşvik edilmesi ifadesi de Garaj Alp Oğuz Girişimcilik Merkezi Projesinin çıkış 
noktalarından biridir.  
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6. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı 
(2019-2023) içinden atıf yapılan ve projenin gerekliliğini güçlendiren maddeler şunlardır: 

 Türkiye’de teknoloji üreten insan kaynağının geliştirilmesine yönelik olarak gençlerin 
erken yaşlardan itibaren teknoloji alanında gelişimleri sağlanacaktır. 

 Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması 
amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek, bu alanda nitelikli insan gücü 
yetiştirilecektir. 

 İnternet girişimlerinin ortaya çıkması, olgunlaşması ve yatırımcı ağları ile temas etmesine 
yönelik hızlandırıcı merkezler kurulacaktır. 

 Yenilikçi internet girişimcilerinin gelişim ve başarı imkânlarını artıran hızlandırıcı 
merkezler kurularak üniversiteler, yatırımcılar ve iş dünyası arasında işbirlikleri 
geliştirilecektir. 

 Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir. 

 Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile 
yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler 
özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir. 

 

Nerede? 

Girişimcilik Merkezi fiziksel olarak Aliağa Alp Oğuz Anadolu 
Lisesi 1.katında okul kütüphanesi karşısına yer alan derslikte 
faaliyetlerini yürütecektir. Garaj Alp Oğuz için tahsis edilen bu 
derslik yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündedir.  

Nasıl? 

Bakım, onarım, eğitim, teknolojik altyapı, teknik gezi, araştırma, 
kitap ve internet tabanlı içeriklerin satın alınması, kiralanmasında gereken giderler olacaktır. Okul Aile 
Birliğinin faturalandırma desteği ile yapılacak ücretli eğitimler, proje danışmanlığı, promosyon ürün 
satışı ve benzeri hizmetler ile giderlerini karşılayacaktır. 

Ne zaman? 

Okulun mesai saatleri esas alınarak öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açık olacaktır. Öğretmen 
eğitimi, İŞKUR eğitimleri gibi yetişkin eğitimlerinde ise üst makamlardan, okul yönetiminden gerekli 
izinler alınarak faaliyetini sürdürebilecektir. Öte yandan bilim fuarı hazırlıkları, girişimcilik yarışmaları 
gibi etkinliklerin hazırlıklarında gerekli durumlarda –gerekli izinler alınmak suretiyle- hafta sonları da 
hizmet verebilecektir.  
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Kim? 

Garaj Alp Oğuz Girişimcilik Merkezi doğrudan şu grupları hedeflemektedir: 

 Özel ve Kamu Eğitim Kurumlarında görevli öğretmenler, 

Dolaylı olarak aşağıdaki kurumlar/kişiler Garaj Alp Oğuz’dan yararlanacaklardır: 

 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, eğitimlere katılarak, 
 Bilim Sanat Merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli öğrenciler eğitimlere katılarak, 
 Her kademeden öğretmenler mesleki, kişisel gelişim seminerleri/eğitimlerine katılarak. 
 Sanayi kuruluşları, özel sektör kurum ve kuruluşları eğitim/seminer faaliyetlerine katılarak, 
 Kurumsal talepleri doğrusunda ücreti karşılığında eğitim alacak olan KOBİ’ler, 
 İŞKUR ile işbirliği yapılarak meslek edindirme eğitimlerine ev sahipliği yaparak. 

 
 

Mevcut olanaklar nelerdir? 

 Etkileşimli Tahta ve Yazı Tahtası, 
 Teknoloji, girişimcilik, bilim 

alanlarını kapsayan tematik kitap 
koleksiyonu, 

 3B Yazıcı, 
 Robotik Malzemeler (Arduino, 

Sensörler, Muhtelif elektronik 
bileşenler) 

 10 adet kullanılmış dizüstü 
bilgisayar, 

 Mini Stüdyo: Video ve Ses kayıt 
için ayrılmış alan. 

 Udemy – Ücretli Video Eğitim Koleksiyonu 
 

Dolaylı yararları olacak mı? 

Garaj Alp Oğuz Girişimcilik Merkezi, okulun bilimsel proje faaliyetlerinin de atölyesi olacaktır. 

TÜBİTAK Bilim fuarlarının hazırlıklarında, STEM temelli öğrenci eğitimlerinde, FATİH PROJESİ 
kapsamında yürütülecek projelerin atölye çalışmaları, UZAKTAN EĞİTİM için içerik geliştirme, 
öğrencilerin derslerindeki projeleri konusunda araştırma geliştirme 
yapabilmeleri, lise öğrencileri bilimsel araştırma yarışmaları hazırlıklarında, 
TEKNOFEST hazırlıklarında, ROBOT yarışmaları hazırlıklarında, MAKER fuarları 
etkinliklerinde, bilgisayar bilimi dersinin uygulandığı KODLAMA eğitimlerinde, 
EBA portalına içerik geliştirmede, öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerinde, okul 
proje faaliyetlerinin planlanması ve çeşitli toplantılar için sunum ortamı sağlamak maksadı ile de 
verimli şekilde kullanılacağı ön görülmektedir.  
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Girişimci Başvurularının Kabul Süreçlerinde Danışma Kurulu 

Garaj Alp Oğuz Girişimcilik Merkezinin işleyişini belirleyen bir 
yönergesi olacaktır. Bu yönerge doğrultusunda başvuru yapan 
girişimci adayları kabul ya da ret edilecektir. Kabul edilen 
girişimcilerle karşılıklı ilkesel bir sözleşme imzalanacaktır. Bir 
danışma kurulu oluşturularak başvurular değerlendirilecektir. Danışma kurulu ayrıca girişimcilik 
merkezinin işleyişinde, kritik kararların alımında, finansal konularda, kurumsal işbirliklerinde aktif rol 
alacaktır.  
 

Dayanaklar 

 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma Planı (2019-2023) 
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi 
 T.C. MEB 2019-2023 Stratejik Planı 
 Alp Oğuz Anadolu Lisesi 2019-2023 Stratejik Planı 
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 
 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 
 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
 T.C. MEB ile Türk Patent ve Marka Kurumu Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü, 24.09.2019 
 Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Yararlanılan Destek Dokümanlar 

 Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Yönergesi 
 Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018, KOSGEB 
 İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İZKA, 2012 
 İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi, İZKA, 2016 
 İzmir Bölge Planı 2014-2023, İZKA 
 İzmir Yenilik Ekosistemi 2018 İzleme Raporu, İZKA 
 T.C. Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Kullanım Sözleşmesi, 2017 
 İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Proje Hazırlama Kılavuzu 
 Teknopark İzmir Classboom Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Başvuru Formu 
 İnkübasyon Hakkında Temel Kavramları Sunumu, KOSGEB, Ankara 2016 
 Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik Rehberi, Hülya Denizalp, STGM Sivil Toplum 

Geliştirme Merkezi 
 Basın Haberi: "Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) 

öncelikli teknoloji alanlarını belirledi." AA, 14.09.2019 
 Girişimciliğin Desteği Olarak Üniversite Kuluçka Merkezleri, Türkiye Perspektifi, Dr. Burak 

Özdağan 
 Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0, Ercan Öztemel, Üniversite 

Araştırmaları Dergisi, Nisan 2018 
 TÜBİTAK 8.Bilim Fuarları Kılavuzu, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, 2019 
 TeknoKütüphane Projesi Dokümanı, Alp Oğuz Anadolu Lisesi, Aralık 2017 

 
 



Garaj Alp Oğuz Girişimcilik Merkezi // www.garajalpoguz.com  6/6 

İletişim Bilgileri 

Proje Sahibi  : Ali Gürlek / Okul Müdürü 
Proje Sorumlusu  : Olcay Büyükçapar / Bilgisayar Öğretmeni 
Web Sitesi  : http://www.garajalpoguz.com/  
Telefon   : 0 232 616 2223 
 
 

 
 

 
 

 


