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Bu sayıda neler var:

BAŞAKŞEHİR LIVING LAB
GİRİŞİMCİLİK GÜNÜ
G�r�ş�mc�ler�n, yatırımcıların, mentorların ve g�r�ş�mc�l�k
ekos�stem�nde yer alan kurum ve kuruluşların tems�lc�ler�n�n
b�r araya gelerek katma değer sağlayan projeler� ve �ş
�l�şk�ler�n� gel�şt�rme ortamını sağlamayı amaçlayan
Başakşeh�r L�v�ng Lab G�r�ş�mc� Günü 14, 2 Haz�ran Perşembe
günü gerçekleşecek.

Bodrum L�v�ng Lab olarak b�z�m de paydaşı olduğumuz bu
etk�nl�ğ�n detaylarına ulaşmak ve projeler�n�zle etk�nl�ğe
katılab�lmek �ç�n Başakşeh�r L�v�ng Lab’�n �nternet sayfasını
z�yaret edeb�l�rs�n�z.

BOLL PAYDAŞ
GÖRÜŞMELERİ

Bodrum L�v�ng Lab 2022-2023 dönem� Avrupa
B�r�l�ğ� Proje Başvuruları hakkında hazırladığı detay
raporunu sundu. Projeler, Bodrum Beled�ye Başkanı
Ahmet Aras ve paydaşlarımız Bodrum’un �ht�yaçları
ve hal�hazırdak� planlar çerçeves�nde değerlend�r�ld�. 

https://basaksehir-livinglab.com/BLL/blog/2022/04/04/basaksehir-living-lab-girisimci-gunu-14/


Bodrum Beled�yes� Macro Plan Projeler� hakkında b�lg� ed�nmek
üzere Müdürlük yetk�l�s� Kaan Yorga �le b�r araya geld�k. Öne
çıkan en öneml� başlık Bodrum Beled�yes� Afet Yönet�m
Merkez� Macro Planı oldu. 

İlg�l� plan ve projeler� destekley�c� Avrupa B�rl�ğ� Fonlarının
değerlend�r�lmes� yapılırken; ortak çalışma alanlarının detayları
ortaya çıkarıldı. 

BODRUM BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

EIT Urban Mob�l�ty New Bauhaus Projes�’ne Beled�yem�z�n Etüd
Proje Müdürlüğü yetk�l�ler� N�lay Karamustafaoğlu ve El�f Çamlı
tarafından
yoğun �lg� ve d�s�pl�nle değerlend�r�ld�. Görüşmen�n hemen
ardından �lg�l� departmanların koord�nasyonu ve karar alma
süreçler� başlatıldı. 

Proje; sosyal er�ş�m, katılım, paylaşım esaslarıyla yeş�l, ortak,
kültürel b�r p�lot alan üzer�ne d�s�pl�nler arası çalışmayı
kapsıyor.  
Toplumun f�z�ksel ve ruhsal sağlığını gel�şt�ren, sosyalleşmey�,
çevre b�l�nc�n� arttıran, çözüm get�ren, doğal ve d�j�tal
tasarımları yaşam alanlarımıza dah�l etmey� hedefl�yor. 

BODRUM BELEDİYESİ - ETÜT PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ

BODRUM COWORKING - IMPACT HUB İŞ
BİRLİĞİ
İstanbul’da sosyal etk� odaklı yaratıcı �nsanları güçlend�rmek
�ç�n üyel�k tabanlı b�r ortak çalışma alanı sunan ve
topluluğunda g�r�ş�mc�ler, danışmanlar, yatırımcılar,
yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, kreat�fler, serbest
çalışanlar g�b� farklı d�s�pl�nlerden b�reyler�n yer aldığı Impact
Hub �le �ş b�rl�ğ�ne başladık.

Bu �ş b�rl�ğ� �le z�yaretç�ler�m�ze sağlamayı planladığımız
kolaylıklardan haberdar olab�lmek �ç�n Bodrum Cowork�ng
Instagram hesabını tak�p edeb�l�rs�n�z.

CO-WORKING ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR!

https://www.instagram.com/bodrumcoworking/


TÜRKİYE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AĞI (TSGA), BODRUM COWORKING'İN MİSAFİRİ
OLDU

Türk�ye Sosyal G�r�ş�mc�l�k Ağı (TSGA), Dünya Bankası’nın
Türk�ye’de Sosyal G�r�ş�mc�l�k Raporu Araştırması
kapsamında on farklı kentte gerçekleşt�receğ� çalıştaylar
�ç�n Bodrum ve Muğla merkez�ndeyd�.

Muğla T�caret ve Sanay� Odası �le Bodrum Cowork�ng’de
gerçekleşen çalıştaylara özel sektör, sosyal g�r�ş�mc�l�k, s�v�l
toplum, akadem� ve kamudan doğrudan konuyla �lg�l�
çalışmalar yürüten veya faal�yetler�yle dolaylı olarak sosyal
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�ne katkı sağlayan kuruluşların
tems�lc�ler� �le akt�f yurttaşlar katıldı.

Çalıştay yürütücüler� Muğla’dak� sosyal g�r�ş�mc�l�k
ekos�stem�ne da�r görüşler�n� “Sosyal g�r�ş�mc�l�ğ� besleyen
öneml� alanlardan b�r� olan s�v�l toplumun gel�şm�ş olması,
sosyal ve çevresel sorunlara karşı farkındalığı yüksek b�rey
ve kurumların varlığı Bodrum-Muğla sosyal g�r�ş�mc�l�k
ekos�stem�ne öneml� katkılar sunuyor. B�rl�kte tasarlamaya
ve üretmeye yönel�k modeller�n yaygınlaştırılması, bölge
�ç�nde �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonun sağlanması durumunda
sadece bölgesel değ�l ulusal düzeyde de s�stem sev�yes�nde
dönüşümü tet�kleyecek b�r potans�yel barındırıyor.”
�fadeler�yle paylaştı.

Bodrum L�v�ng Lab,
ENoLL (European
Network of L�v�ng

Labs) üyes�d�r!
/bodrumlivinglab
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