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KÖŞE

Elif GENÇ

Elif GENÇ
Living Lab Halkla İlişkiler 

Müdürü

Değerli İkitelli OSB Haber 
okurları; BLL Halkla İlişki-
ler Müdürü olarak sizleri 

şirketlerinize değer katabilecek 
Başakşehir Living Lab hakkında 
bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. 

Başakşehir Living Lab (BLL) 
Nedir?

Living Lab’ler teknolojik ve ino-
vatif tarafı olan bir ürünün gerçek 
yaşam ortamında gerçek kullanı-
cılarla birlikte geliştirilmesine im-
kan sağlayan ‘’birlikte geliştirme’’ 
ortamlarıdır. Living Lab’lerin diğer 
kuluçka ortamlarından en önemli 
farkı tüm geliştirme süreci boyun-
ca gerçek kullanıcıların geliştirme 
sürecine dahil edilmesidir.

BLL bilişim teknolojileri ve 
tasarım tabanlı inovasyon ve 
girişimciliği yaymak ve yeni iş 
oluşumlarına ortam sağlamak 
amacıyla dönemin Başakşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal li-
derliğinde 2012 yılında kurulmuş, 

günümüz Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu öncülüğünde 
de devam etmektedir. “Başakşehir 
İnovasyon ve Teknoloji Merkezi” 
binası ise 2014 yılında kapılarını 
halka ve girişimcilere açmıştır.

BLL, Avrupa Birliği Teşkilatı 
tarafından desteklenen ENoLL 
(European Network of Living Labs) 
organizasyonu tarafından onay-
lanmış 300’den fazla Living Lab 
arasında yer alan Türkiye’deki ilk 
Living Lab’dir.

Başakşehir Living Lab’in 
Hizmetleri ve Kobi'ler İçin 
Destekleri Nelerdir?

Ürün Geliştirme: BLL bilişim 
teknolojileri ve tasarım konulu 
ürün ve hizmetlerin geliştirme ve 
deneyim merkezi olup girişimlere 
ve kobilere destek vermektedir. 
Ayrıca çalıştay organizasyonları ile 
bir fikrin ürüne dönüştürülmesine 
katkı sağlamaktadır.

Eğitim: BLL’de girişimcilere, 
kobi yöneticilerine ve 10 yaş üstü 
tüm vatandaşlara mekatronik, bi-
lişim teknolojileri, tasarım konulu 
eğitimler verilmektedir. Girişimci-
lere ve inovasyon yapmak isteyen 
kobilere tasarım, iş geliştirme, 
strateji geliştirme, satış ve pazarla-
ma destekleri de sunulmaktadır. 

Pazarlama Desteği: çeşitli 
yurt içi ve yurt dışı fuar katılımla-

rında geliştirilen yenilikçi ürün ve 
hizmetleri ziyaretçi ile buluştura-
bilmektedir. Bunun dışında BLL’nin 
Girişimcilik Eko-sistemindeki geniş 
ağı sayesinde ve düzenlediği bazı 
etkinliklerle yeni ürün ve hizmetleri 
yatırımcılarla, Pazar kanallarıyla ve 
mentörlerle buluşturabilmektedir.

Avrupa Birliği Destekleri: BLL, 
AB tarafından fonlanan projeler-
de tecrübe kazanmakta olup hali 
hazırda UNALAB projesinde yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra birçok 
projeye ortak olarak müracaatları 
devam etmektedir. Bu kapsamda 
işletmelere yönlendirme yapabi-
lecek konumdadır. Özellikle AB 
Kobi Enstrümanı (SMEI) konusunda 
TÜBİTAK ile birlikte Kobilerin bu 
karşılıksız fonlardan faydalanmaları 
konusunda yol göstericilik yapabil-
mektedir.

Living Lab’ler teknolojik ve inovatif tarafı olan 
bir ürünün gerçek yaşam ortamında gerçek 

kullanıcılarla birlikte geliştirilmesine imkan sağlayan 
‘’birlikte geliştirme’’ ortamlarıdır. 

''
''

Başakşehir Living Lab 
Başakşehir İnovasyon ve 

Teknoloji Merkezi
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BLL’in Ücretsiz Hizmetleri:

o Başakşehir İnovasyon ve Tek-
noloji Merkezi’nde çalışma orta-
mından (kuluçka merkezinden) ve 
bina içerisindeki tüm imkanlardan 
(Elektrolab – Elektronik Laboratu-
varı, 3 Boyutlu Yazıcı Laboratuvarı, 
toplantı salonları ve görüntülü 
görüşme kabinlerinden) faydala-
nabilirsiniz.

o Proje süreci boyunca BLL’de-
ki danışmanlık ve mentörlük des-
teğinden yararlanabilirsiniz. 

o BLL’te profesyonel girişim-
cilik uzmanları tarafından verilen 
Girişimcilik Eğitimlerimize katıla-
bilirsiniz.

o BLL’in yer aldığı tüm tanıtım, 
fuar, sergi vb. organizasyonlarda 
BLL standında yer alarak ürün ve 
hizmetlerinizi tanıtabilirsiniz.

o BLL’in çözüm ortağı olan 
İDF’den (İstanbul Design Factory) 
tasarımla ilgili tüm destekleri ala-
bilirsiniz.

o Kullanıcı Deneyim Merkezi 
ve Ürün Sergileme Alanında ürün 
ve hizmetlerinizi sergileyebilir, 
son kullanıcılar tarafından dene-
yimlenmeleri için ortam oluştura-
bilirsiniz.

o Her sene düzenlediğimiz 
Girişimcilik Günlerinde ilişki ağı-
nızı genişletebilir, ekosistemimiz 
içerisindeki iş ortağımız olan tüm 
kurum ve kuruluşlarla da iş birliği 
yapabilirsiniz.

o Geliştirmekte olduğunuz 
ürün ve hizmetleriniz için test 
ortamları oluşturabilir, gerçek 
yaşam ortamında gerçek kullanı-
cılarla test edilmelerini sağlayabi-
lirsiniz.

o Her ay yayınlanan BLL E-Bül-
teni’nde ve Enoll aracılığı ile ulus-
lararası platformda haberlerinize 
yer verilebilir ve tanıtımlarınızı 
yapabilirsiniz.

2018 Yılı ve 2019 İlk Çeyreği 
Değerlendirilmesi

o BLL, Başakşehir Belediyesi 
ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
tarafından 2018 Ekim de birincisi 
düzenlenen Bölgesel Living Lab 
Zirvesi; Avrupa Birliği ve diğer ül-
kelerden katılımcılarla Living Lab 
kültürünün yaygınlaşması ve far-
kındalığının sağlanması, inovasyon 
ve yaratıcılık dünyasının gelişmesi, 
İstanbul’un bu hususta merkez ol-
ması için gerçekleştirildi.

o Regional Living Lab ile Beledi-
yelerin, girişimcilerin, yatırımcıların 
ve sanayicilerin bir arada çalışabil-
mesi için bir ortam oluşturuldu.

o Altı ayda bir yapılan BLL Gi-
rişimcilik Günleri ile girişimcilerin 
yenilikçi ürün ve hizmetlerini Tür-
kiye de ki Girişim Eko-sistemin de 
kendilerini gösterebilmelerini sağ-
landı.

oHer sene aralık ayında düzen-
lenen Başakşehir İnovasyon Yarış-
ması ile ortaokul, lise, üniversite ve 
öğretmenlerin kendi oluşturdukları 
inovatif teknolojileri geliştirmeleri, 
sergilemeleri ve desteklenmeleri 
sağlandı. 

o Fuar ve Etkinlikler; Teknofest 
gibi Türkiye’nin önemli teknoloji ve 
inovasyon ve teknoloji fuarlarına 
BLL olarak katılım sağlandı. Yurt dışı 
ve yurt içinden gelen ziyaretçilere 
BLL hakkında bilgiler verilerek iş 
birlikleri geliştirildi.

o Öne Çıkan Girişimci Projele-
rimiz; BLL’de üretilen ilk proje olan 
ve sağlık testlerini ücretsiz olarak 

yapan Mobil Sağlık Ölçüm ve Ta-
rama Sistemi, tüm Başakşehirlilere 
hizmet veriyor. 

o BLL’de geliştirilen bulut taban-
lı ön muhasebe programı, Küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerin 
ön muhasebe alanında dijital dö-
nüşümlerini hızlandırmaya hizmet 
ekmektedir. 

o BLL’de üretilen Yapay Zeka 
projesiyle hayatın her alanında 
güvenliği sağlamak için ileri düzey 
görüntü anlamlandırma ve yüz tanı-
ma teknolojileri geliştirmekteyiz. 

o BLL’de geliştirilen Akıllı Atık 
Toplama Sistemiyle Başakşehir 
Belediyesi %100 yerli imalat, 3.200 
litre hacminde yeraltı konteynerleri 
ile zamandan ve personelden bü-
yük tasarruf sağlayarak atık toplama 
hizmeti yapılmaktadır.

o BLL girişimlerinden olan Gi-
yilebilir Teknoloji Platformu arıza 
oranlarını azaltmak, üretim hızını 
artırmak ve verimliliği sağlamak için 
oluşturulmuştur. Akıllı eldiven gibi 
akıllı tekstil ürünleri çeşitli fonksiyo-
nel ürünlere yatay entegrasyonunu 
sağlamak için birden fazla endüstri-
de çeşitli uygulamalar geliştirilmek-
tedir.

o BLL olarak, Türkiye de %100 
doluluk oranına sahip İkitelli OSB 
bölgesine, ilişki geliştirebileceği-
miz vatandaş ve girişimcilere tüm 
iş birliklerinize hizmet vermek için 
beklemekteyiz.

Derin Saygılarımla,


