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......l.A uJ .................. VALiLiGiNE
B~ak~ehir Belediyesi inovasyon ve Teknoloji Merkezi (Ba~ak~ehir Living Lab) olarak
akIlh ~ehircilik, bilgi ve ileti~im teknolojileri, tasarlm projeleri ve giri~imcilik alanlarmda 2013
yilmdan beri vatanda~lanmlza ve giri~imcilere hizmet vennekteyiz. Bu alanlarda ye~itli
egitimler, yah~taylar, anket yah~malarl, ozel programlar ve kuluyka merkezi gibi biryok
faaliyette bulunan merkezimiz, aynca gUncel teknolojileri de takip ederek, belediyecilik
hizmetlerine bunlan entegre etme noktasmda da projeler ilietmektedir.
inovasyon ve Teknoloji Merkezimiz, bu hizmetlerinin yanmda aynca Tiirkiye'de
giri~imcilik ekosisteminin geli~mesi ve vatanda~larlmlZln giri~imcilige yonelmesinin te~vik
edilmesi amaclyla her yll inovasyon Y arl~maSI duzenlemektedir. Ortaokul, lise, universite
ogrencileri kategorileri ile birlikte geytigimiz yildan itibaren ogretmen kategorisi de eklenerek,
toplam dort kategoride giri~imcilik projelerinin toplandlgl ve odtillendirildigi bu yan~mayl
Tilikiye genelinde yaygmla~tInnak ve yarl~maya katIlim dtizeyini arttlnnaYI hedeflemekteyiz.
24.07.2017 tarihinden itibaren online ba~vurulan, http://www.basaksehirliving.com/
adresinden yapllabilecek olan yarl~manm ilk ~ama proje teslim tarihi 13.10.2017 olup final
degerlendinneleri 25.1 1.2017 ve odiil tOreni ise 09.12.2017 tarihlerinde yapilacaklir. Katllunm
arttmlmasl hususunda, vilayetinize bagh egitim kurumlan ile ekte bulunan inovasyon
Yarl~masl 2017 Katlhm ~artnamesi'nin payla~I1masl konusunda desteginizi arz ederim.
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-inovasyon Yarl~masl 2017 Posteri
-inovasyon Y an~maSI 2017 Katillmcl ~artnamesi
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1- ORGANiZASYON
Bu yil dcirduncusO duzenlenen inovasyon Yarrl?masl sirasl ile:
"

Bal?akl?ehir Living Lab

"
Il?birligl lie duzenlenmektedir

AMA<;
Ortaokul, lise ve universiteler de egitim goren cigrenciler ile

ve

gbrevlilerinin

yenilikt;i pro]eler uretmek konusunda desteklemek ve tel?vik etmektir.
2- KONU

• Katma degeri yuksek, cizgun tasarrmll ve yenilik!yi projeler ortaya 91karmak amaclyla al?agrdaki
alanlardan bir ya da birden fazlasl lie ilgili fikir I projeler bnerilebilir.
•

Orun inovasyonu,

•

Hizmet

"

Pazarlama inovasyonu,

•

inovasyon

3- KIMLER KATllASiLiR
'Yartl?ma, ortaokul, lise ve universile

lie bgretmen ve

gbrevlilerinin katrlimlna

a!ylkllr.
- Ortaokul kategorisi: 5.- 8. slnlflar,
- Lise

r\CIltl..l'UI

g, - 12. slnlflar,

Oniversite kategorisi Yuksekokul ve universite,
Ilk ve orla

,lise, bgretim gbrevlileri

'Her katlllmCI l' den fazla proje ile katllabilir. Her proje i!yin ayn rumuz ve proje formu
doldurulmasl
'Yart;;ma
'Yafl~ma

ve grup kalilimlarma a91ktlf Grup katlliml en fazla 4 ki:;;lden olu:;;abilir
yuksek lisans bgrencilerine kapal,dlr
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BA$VURULARIN A<;:ILACAGI TARIH : 24 TEMMUZ 2017 PAZARTESI
1.

1.

SON TESLiM TARIHi .13 EKiM 2017

1. A$AMA SONUQLARIN YAYINLAMASI: 20 EKiM 2017 CUMA
2.

A$AMA SON TESLiM TARiHi. 10 KASIM 2017 CUMA (17.00'a kadar)
2. JURi
FINALE KALANLARIN AQIKLANMASI 17 KASIM 2017 CUMA
FiNALE KALANLARIN SUNUM GONO

25 KASIM 2017 CUMARTESi

PROTOTiPLERiN HAZIRLANMASI ve

VE OOOL TORENi: 9 ARALIK

2017 CUMARTESi

6- OOUlLER
Ortaokul Kategorisi:

1 . lik OdOIU 1.200 TL
2.

lik OdulO 900 TL

3. 10k 6dOIO 400 TL
lise Kategorisi:
1 . lik OdulO 1.500 TL

2. lik OdOIU 1.000 TL
3.

10k bdOIO . 500 TL

Universite Kategorisi:

1. lik Odulu 2.000 TL +

living Lab

2.

lik OdOIO 1.400 TL +

3.

luk bdulO . 750 TL + Ba!?ak!?ehir Living Lab

imkanl

Living Lab Staj imkanl
imkanl

Ogretmen ve Ogretim Gorevlisi Kategorisi:

1. lik OdiJlO 2.200 TL + Ba!;,ak!;,ehlf Living Lab de Giri!;'imci olarak yararlanma imkanl
2.

lik

3.

10k ddOlu . 1000 TL +

Lab de Giri!;'lmci olarak yararlanma imkanl

1.500 TL +

Living Lab de Giri!;,imci

degi:;;iklik yapma hakkl

olara~;

yararlanma imkanl

Lab e aitlir

7- KATIUM KO$ULLARI
katilim Ocretsizdir.
• KatlllmCllar

olduklannl
kim Ilk kartl veya

olduklarlnt kanttlayan beige lie ba;wuru yapmak, bu

. Ilk ve orta
altnabllen ve
kaYlt formuna

ile lise

Ogretim gbrevlilerinin de kimlik kartian ya da bgretmen olduklannl belgeleyen , ders verdikleri
universite tasdikli belgeyi yuklemeleri gerekmektedir.

* Katillmel bireysel ya da grup olarak katilabilir.
* Grup katilimian en fazla 4 ki;;iden olu;;abilir Grup katillminda grup liderine bdul verileeektir.
* Yan~maya gbnderileeek her proje ir;:in www.basaksehir-livinglab.eom adresinden proje formunu

doldurulmalidlr
*

Yan;;ma ba;;vurulan sadeee "www.basaksehir-livinglab.eom " adresinden kabul edlleeektir.

* Yan;;maya gbnderilen esenn bzgun bir r;:all;;ma olmamasl, aksine bir iddia olmasl , kopya

edilmesi ve ur;:uneu ki;;ilerin tasanm uzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk tamamen
yan~maelya

aittir.

* Yan;;maya katilan tasanmlar ve fikirler bir bn elemeye tabii tutularak her kategori ir;:in (Ortaokul,

Lise, LJniversite ve bgretmen) 2. a;;amaya toplam da 28 eser ser;:ileeektir. 2.A;;amaya kalan
projelerin final dbnemine kadar projelerini geli;;tirmeleri ve daha detayli bir sunum hazlrlamalan
istenmektedir. Finale top lam da 20 proje kalaeaktlr . Finale kalan projelerin maketlerinin yapilmasl
ve proJe sahiplerinin 8a;;ak;;ehir inovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde gerr;:ekle;;eeek olan
toplantlya katllmalan ve proJelerini sunmalarl gerr;:ekle;;tirmeleri beklenmektedir. $ehir dl~lndan
finale kalanlar ile skype uzerinden sunum gerr;:ekle;;eeektir . Finale ka lan 20 eser ir;:erisl nden
ser;:ilecek alan 1.,2. ve 3., kurulea (8a;;ak;;ehir Belediyesi + Ba;;ak;;ehir Living Lab
belirieneeek tarihte ar;:Iklanaeaktir
* Yan;;maeilar web sitesi uzerindeki formunda ; kategori , katilim $ekli, katillmel bilgileri , proje

bilgilerini eksiksiz doldurmalldlr. 18

ya~lndan

kur;:uk olanlar bu bligllere ek olarak veli bilgilerini de

doldurmalldlr . Ogrenei belgesi, bgretmen belgesi v.b . gibi proje ile ilgili diger dbkumanlar da
yuklenmelidir .
* Yan;;mada finale kalmaya hak kazanan ve sonraslnda dereeeye giren fikirleri ir;:eren r;:ali;;malar

yaYlnlanlp farkll etkinliklerinde sergilenebileeektir. YaYInlanan ve sergilenen eserlere herhangi bir
meerada kullanilmasl ve uygulanmasl halinde ayrlca telif uereti bdenmeyeeektir

8- KATIUM FORMATI
1. A;;ama. Katllimcilann kendileri ir;:in hazlrlanml;; "wwvv.b asakseh ir-livinglab .com " adresindeki
formu doidurmasl gerek-mektedir. isteyenler ba~vuru esnaslnda proJeleri ile ilgili gbrsel
ekleyebilirler.
2.

A;;ama Ser;:ilen proJe sahipleri 10 Kasll,l 2017 Cuma Gunu 17.00 'a kadar projelerinin geli!;'tirmeli
ve daha detayll bir sunum hazlrlamalldlrlar. Hazlrlanan sunumlar www.basaksehir
li vi nglab.eom adresi ir;:erinden tekrar yuklenmelldir

maketlen

adrese 24 Kaslm 2017 'e kadar ula:;;ml:;; olmaildlr

Tel: 02127778628/4502
E-mail: ozge.senoz@

Adres:
Inovasyon ve Teknoloji Merkezi
Mahallesi 5.

2. Klslm

Abdulhamlthan Cad. No 5

UCl::;>Cl".;::>":I

Tel: 0212 777 86 28
9·

JURi
Ad"",U",,, Juri Uyeleri:
BolUm Muduru

'Bekir
Onur -

L.JO;~C"'¥C;'

Genel Koordinat6ru
Ybnetim Kurulu Uyesi

'Yilmaz Qaklr-

2.A§ama Juri Uyeleri

'Bekir

Temel-

*Ersln Pamuksuzer

Beledlyesi, Bilgi 1~lem Bolum MudOru

Starters Hub. Ybnelim Kurulu

'Omer Onur

Genel KoordinatbrO

'Juri uyelerinde degi;.iklik yapma hakkl Ba:;;ak:;;ehir living Lab e alttir

Juri Koordinatoru:

Tel: 0212777 8628/4502
E-mail: ozge.senoz@

10- OEGERLENOiRME
Yan!?maCInIn
*Farkli ve

*

oimasi.

Belirlenen hedefe

, Malzeme ve uretim
, Getirdigl ya da on gordugu

* Ka!ma

artlran tekniklerin

geli~tirilebiiir

ve uygulanabilir a/maSI,

* Ihracat potansiye/ine alan
* Yeni fikirler alu~maslna sagladlgl katkl,

•Ar-Ge

teknaloJik ybnu ve bzgOnlOgO,

• Tasanma alan katkisl

13- iLETi~iM SiLGiLERi
ve sarular ic;in •
yarisma@basaksehlr-livinglab.com adresinemail atabilirsiniz.
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