
Geleceğin Yıldız Girişimcileri Programı 

Proje Ortakları: 

Lüleburgaz Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığıdır. 

Projenin Uygulama Tarihi-Yeri :Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi 
işbirliğinde , 2018  İnovasyon ve Tasarım yılı kapsamında “Geleceğin Girişimci Yıldızları” programı 
17.12.2018 – 12.04.2019 tarihleri arasında  gerçekleştirilecektir. 

 Yenilikçi Girişimcilik Alanında Eğiticinin Eğitimi: 17-18 Aralık 2018 tarihinde Saat :09.00-

17.00,  LYKA (Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Büyük Salon) 

 Öğrenci Eğitimleri : 19 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019 Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı liselerde, 

 Proje Videolarının Son Teslim Günü: 15 Ocak 2019 saat 17:00’e kadar bilgi@limer.info e-mail 

adresine gönderilecektir. 

 İş Fikri Geliştirme Hackathonu: 21-22 Şubat 2019 tarihinde saat 09:00-17:00 LYKA (Lüleburgaz 

Yıldızları Kadın Akademisi, Büyük Salon) 

 Sunum Teknikleri Atölyesi :  13-14 Mart 2019 tarihinde saat 09:30-17:00 (Lüleburgaz Yıldızları 

Kadın Akademisi, Büyük Salon) 

 Demoday : 12 Nisan 2019 tarihinde saat 09.00-18.30 arasında gerçekleştirilecektir.  Uygulama 

sürecinde demoday yeri Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesi 

tarafından ortaklaşa belirlenecektir. Etkinliğin gerçekleştirileceği alan ayrıca ilan edilecektir. 

Amaç 

Programın amacı;  

1. İlçemizde liselerde öğrenim gören  gençleri girişimcilik ile tanıştırmak, girişimcilik konusunda 

farkındalık yaratmak.  

2. Gençlere temel girişimcilik eğitimleri vermek, kişisel beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerinde 

destek olmak ve takım çalışmasıyla iş fikirlerini geliştirmelerini sağlamak. 

3. Girişimciliğin lise öğrencilerinin kariyer seçenekleri arasında yer alabilmesini sağlamak. 

4. Girişimcilik konusunda eğitim verebilecek, gençlere iş fikirlerini geliştirmede rehberlik edecek 

ilçemizdeki gönüllü öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini arttırmada destek olmak. 

5. Liselerde girişimcilik derslerinin aktif olmasına destek sağlamaktır.  
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Hedefler: 

1. Kurumlar arası işbirliklerinin geliştirilmesi, 

2. Lüleburgaz İlçesinde yer alan liselerde girişimcilik konusunda eğitim verilmesi, 

3. Liselerde girişimcilik konusunda eğitim verebilecek ve rehberlik edebilecek gönüllü 

öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini arttırmada destek olunması, 

4. En az 320 liseli gencin girişimcilik konusunda eğitim alması ve proje ekipleri içerisinde iş fikri 

üretmesi, 

5. ”İş Fikri Geliştirme Hackathonu”na katılabilecek uygulanabilir iş fikri üreten 32 proje ekibinin 

oluşturulması, 

6. Demoday’e katılan 32 proje ekibinin iş fikirlerini sunabilecek seviyeye getirilmesi, 

7. Demaoday’de başarılı olan ilk 10 proje ekibinin iş fikirlerini hayat geçirmelerinde destek 

olmaktır. 

Not: “Demoday” de ilk ona kalan proje ekiplerinin, iş fikirlerini hayata geçirmede Lüleburgaz 

Belediyesi ve Limer Lüleburgaz İnovasyon Merkezi tarafından destek verilecektir. Ayrıca ilk üçe 

kalan proje ekiplerine çeşitli ödüller verilecektir. 

Hedef Grupları: 

1.Girişimcilik derslerini vermeye gönüllü lise öğretmenleri 

2.Lüleburgaz ilçesindeki 9.10.11.12. sınıf lise öğrencileri 

Program Süreci: 

“Geleceğin Yıldız Girişimcileri” Programı 6 bölümden oluşmaktadır: 

1.Yenilikçi Girişimcilik Alanında Eğiticinin Eğitimi: Lüleburgaz İlçesinde yer alan her lisede girişimcilik 

eğitimini öğrencilere vermek, liselerde girişimcilik derslerin aktif işlenmesini sağlamak için gönüllü 

olan öğretmenlerin, girişimcilik konusunda bilgi ve tecrübelerini artırmak ve destek olmak için 

“Yenilikçi Girişimcilik Alanında Eğiticinin Eğitimi” programı düzenlenecektir. Program 17-18 Aralık 

2018 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında iki tam gün olarak Lüleburgaz Yıldızları Kadın 

Akademisinde gerçekleştirilecektir.  

Eğitimin öğretmenler arasında koordinasyonu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 

Eğitimin programlanması, eğitim alanı, ikram, eğitim materyalleri vb. ihtiyaçlar Lüleburgaz Belediyesi 

tarafından karşılanacaktır.  

Eğitime katılan tüm öğretmenlere eğitim sonunda “Eğiticinin Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir. 



Eğitim, girişimcilik alanında tecrübeye sahip, bu alanda uzun yıllara birçok kurum ve kuruluşta 

eğitimler düzenlemiş uzman eğitmenler; Business Networking Akademi Kurucusu Ertuğrul Belen ve 

Embryonix Kuluçka Merkezi kurucusu ve Müdürü Taylan Demirkaya tarafından verilecektir. 

Eğitmenler hakkındaki detaylı bilgiler Ek-1 ve Ek-2 de sunulmuştur. 

  

“Yenilikçi Girişimcilik Alanında Eğiticinin Eğitimi” programına katılan öğretmenlerin sorumlulukları: 

1-Aldıkları eğitimi okullarında en az 20 en fazla 40 öğrenciye vereceklerdir.  

2-Eğitim süresi içerisinde eğitime katılan öğrencilerden, öğrencilerin yetkinliklerine göre  en az 2 en 

fazla 4 kişiden oluşan proje ekipleri oluşturacaklardır.   

3-Öğretmenler oluşturdukları her bir ekip ile uygulanabilir iş fikri üretecek ve geliştirmede ekiplere 

rehberlik edeceklerdir. 

4-Öğretmenler, eğitim sürecinde oluşturulan tüm proje ekiplerinin iş fikirlerini anlattığı videoların 

çekilmesi ve değerlendirme için bilgi@limer.info mail adresine gönderilmesi konusunda destek ve 

koordinasyonu sağlayacaklardır. Gönderilen tüm videolar Lüleburgaz Belediyesinin kurduğu seçici 

kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrasında her liseyi temsilen 2 ekip seçilecek 

ve liselere bildirilecektir. Seçilen proje ekipleri öğretmenleri ile birlikte okullarını temsilen 21-22 Şubat 

2019 tarihinde gerçekleştirilecek, her lise için 1 tam gün olarak planlanan “İş fikri Geliştirme 

Hackathon”una katılacaklardır. Öğretmenler, “Hackathon” da proje ekiplerine rehberlik edeceklerdir.  

(Hackathon nedir? Hackathon, ortak bir konuya ilgi duyan kişilerin bir araya gelip sınırlı bir zaman 

içinde, kendilerine verilen konuyla ilgili ortaya yeni bir ürün çıkarmaya çalıştıkları etkinliktir.) 

5- Öğretmenler, 17 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 

“Geleceğin Yıldız Girişimcileri Demoday” programına kadar geçen tüm süreçte, Demoday’e katılması 

için seçilen 2 proje ekibine, iş fikirlerini geliştirmelerinde mentörlük sağlayacak ve destek olacaklardır. 

2. Liselerde Girişimcilik Eğitimlerinin düzenlenmesi: Programa katılan tüm öğretmenler, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirildikleri okullarda girişimcilik eğitimi almak isteyen en az 20 

en fazla 40 öğrenciye ”Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi” alanında kendilerine verilen eğitim programını 

uygulamakla sorumludurlar. Eğitimde kullanılacak olan tüm içerik Lüleburgaz Belediyesi tarafından 

USB bellek içerisinde öğretmenlere teslim edilecektir. Eğitimler 19 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019 

tarihleri arasında verilecektir. Eğitimin verileceği ders takvimi okul idaresi ve öğretmenler tarafından 

planlanacak olup, bu 19 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında uygulanacaktır. 
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Eğitimin okullarda duyurusu için afiş vb. materyaller Lüleburgaz Belediyesi tarafından hazırlanarak 

okullara iletilecektir. Eğitim duyurusu okullarda okul idaresi tarafından yapılacaktır.  

Eğitim içerisinde, eğitime katılan öğrencilerden, öğrenci sayısı ve öğrencilerin yetkinlikleri dikkate 

alınarak en az 2 en fazla 4 kişiden proje ekipleri oluşturulacaktır. Bu proje ekiplerine iş fikri 

üretmelerinde destek sağlanacaktır.  

Okullarında eğitime katılan tüm öğrencilere eğitime katılım belgesi verilecektir. Bu kapsamda eğitimi 

alan tüm öğrencilerin bilgileri Lüleburgaz Belediyesine iletilecek, gönderilen bilgiler doğrultusunda 

katılım belgeleri hazırlanacaktır. Katılım belgeleri, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

Lüleburgaz Belediyesi tarafından ortaklaşa belirlenen teslim yeri ve tarihinde öğrencilere verilecektir.  

Eğitime ihtiyaç fazlası öğrenci başvurusu olursa öğrencilerin seçiminde dikkat edilmesi gereken 

hususlar: 

 İnovasyon ve girişimcilik konusuna ilgi duyan,  

 Derslerinde devamsızlık sorunu yaşamayan,  

 Aile onayı konusunda problem yaşamayan,  

 Derslerinde belirli bir başarı düzeyinin üzerinde olan ve herhangi bir dersten kalmamış, 

 Özellikle mantık, matematik ve temel bilimlerde iyi olan öğrencilerin seçim için öncellikli 

tutulması önerilmektedir. 

3.Proje Ekiplerinin Oluşturulması: Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi içerisinde, eğitime katılan öğrenci 

sayısı ve öğrencilerin yetkinlikleri dikkate alınarak proje ekipleri oluşturulacaktır. Bu proje ekipleri 

arasından Lüleburgaz Belediyesi tarafından oluşturulan seçici kurulun seçtiği 2 proje ekibi, 

uygulanabilir iş fikirleri ile “İş Fikri Geliştirme Hackathonu”na liselerini temsilen katılacaklardır.  

Proje Ekiplerinin kurulması tamamen okul idaresi ve eğitimi veren öğretmenler tarafından 

gerçekleştirilecektir. Bu konuda bağımsız desteğe ihtiyaç duyulduğunda, Lüleburgaz Belediyesi 

okullara destek sağlayacaktır.Oluşturulan tüm proje ekipleri iş fikirlerini anlatan en fazla 5 dakikalık 

videolarını en geç 15 Ocak 2019 saat 17:00’e kadar bilgi@limer.info adresine mail atmalıdır. 

Not: Eğer okul içerisinde, daha önce kurulmuş ve uygulanabilir iş fikri üzerinde çalışan proje 

ekipleri varsa, bu ekipler de “Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi”ni almak koşuluyla, programa 

katılabilirler. 

Not: Proje ekipleri kurulurken daha önce “Geleceğin Yıldız Girişimcileri Demoday”e katılmamış 

öğrencilerden oluşturulmasına dikkat edilmelidir. 

4. Proje Videolarının Teslimi: Her lisede gerçekleştirilen yenilikçi girişimcilik eğitimleri sonucunda 

kurulan tüm proje ekipleri buldukları iş fikirlerini anlatan en fazla 5 dakikalık video hazırlayıp 
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bilgi@limer.info mail adresine en son 15 Ocak 2019 saat 17:00’e kadar gönderecektir. Gönderilen tüm 

videolar Lüleburgaz Belediyesi tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilip her okulu 

temsilen 2 proje ekibi seçilecektir. Seçilen proje ekipleri 15 Şubat 2019 tarihinde okullara bildirilecektir. 

Bu proje ekipleri 21-22 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan “İş Fikri Geliştirme Hackathonu”na 

rehber öğretmenleri ile birlikte katılacaklardır. 

5. “İş fikri Geliştirme Hackathon”: “Geleceğin Yıldız Girişimcileri” Programına katılan her lise 21-22 

Şubat 2019 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında kendilerine iletilen bir tam günde Lüleburgaz 

Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlenecek “İş Fikri Geliştirme Hackathonu”na, 2 proje ekibi ile 

birlikte katılacaktır. Her bir ekip, en az 2 en fazla 4 kişiden oluşmalıdır. Ekipler, “demoday”e 

uygulanabilir iş fikirleri ile katılabilirler. Proje Ekipleri ve ekiplere rehberlik eden öğretmenler 

“hackathon” da iş fikirlerini test etme ve uzmanlar eşliğinde geliştirme imkânı bulacaklardır. 

5.Sunum Teknikleri Atölyesi: Proje ekipleri rehber öğretmenleri ile birlikte 13-14 Mart 2019 tarihinde 

saat 09:30 – 17:00 arasında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlenecek olan “Sunum 

Teknikleri Atölyesi”ne katılım sağlayacaklardır. Bu atölyede, proje ekiplerinin iş fikirlerini etkili bir 

şekilde sunabilmeleri için, öğretmenler ve proje ekiplerinin katılımı ile “Asansör Sunumu Teknikleri” 

çalışması gerçekleştirilecektir. 

6. Demoday: 12 Nisan 2019 tarihinde, proje ekiplerinin iş fikirlerini sunacakları “Demoday” 

düzenlenecektir. Uygulama sürecinde demoday yeri Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Lüleburgaz Belediyesi tarafından ortaklaşa belirlenecektir. Etkinliğin gerçekleştirileceği alan ayrıca ilan 

edilecektir.  

“Demoday”de iki bölümden oluşmaktadır. Her bölüm iki bağımsız jüri tarafından yönetilecektir. 

(Demoday nedir?: Demoday, yenilikçi, yaratıcı, başarılı ve geleceği parlak girişimlerin seçildiği 

yarışmaya verilen isimdir.) 

“Demoday” de ilk ona kalan proje ekiplerinin, iş fikirlerini hayata geçirmede Lüleburgaz Belediyesi 

tarafından destek verilecektir. Ayrıca ilk üçe kalan proje ekiplerine çeşitli ödüller verilecektir. 

1.Bölüm: Tüm proje ekipleri sabah 09:00-13:00 saatleri arasından ilk sunumlarını jüri önünde 

gerçekleştirecektir. Sunum süresi 3 dakika ile sınırlıdır. İlk değerlendirmeden sonra jüri sunumu yapan 

32 ekipten finale kalan ilk 10 ekip seçecektir. 

2.Bölüm: 10 finalist ekip, öğlenden sonra halka açık düzenlenecek final sunumuna katılmaya hak 

kazanacaktır. 16:30-18:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek programda sunumunu yapan ekipler 

arasından kazanan ilk 3 ekip ilan edilecektir. 
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