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Bakan, “Bilişim Vadisi” 
teşviklerini açıkladı

Bilişim Vadisi’ndeki firmaların gelir ve kurumlar 
vergisinden muaf tutulacaklarını bildiren Bakan 
Ergün, burada ABD’deki gibi önemli yazılım 
firmalarının çıkacağından emin olduğunu söyledi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)  
ve Muallimköy Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nce, 23 Kasım 2013’te  Çayırova’ 

da “Bilişim Vadisi Çalıştayı” düzenlendi. 
Çalıştayda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, çalıştayda ortaya çıkacak 
sonuçların, Bilişim Vadisi’nin geleceği 
açısından çok önemli olduğunu belirtip Bilişim 
Vadisi’nde uygulanacak teşviklere ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

“Bilgi ve teknoloji üretiminin uygun bir 
iklim, atmosfer veya ekosistem içinde 
gerçekleşebileceğini” vurgulayan Bakan 
Ergün, kurulan Bilişim Vadisi’nden de 
ABD’deki gibi önemli yazılım firmalarının 
çıkacağından emin olduğunu kaydetti.

Silikon Vadisi’nin o bölgede doğal olarak 
gelişmiş faaliyetler sonucu ortaya çıkmış 
bir yapı olduğuna değinen Ergün, Türkiye’de 
Bilişim Vadisi Projesi ile çok daha farklı bir 
metodu deneyeceklerini dile getirerek şunları 
söyledi: 

“Biz önce her yönüyle firmalarımıza mekân 
hazırlayacağız, uygun destek ve teşviklerle 
de küresel yazılım firmalarını bu bölgeye 
çekeceğiz. Aynı zamanda kendi firmalarımızın 
özellikle genç girişimcilerimizin burada 
yer almalarına, zaman içinde küresel 
aktörlere dönüşmelerine uygun bir zemin 
hazırlayacağız. Bilişim Vadisi’ni bir teknoloji 
geliştirme bölgesi olarak, bir ihtisas 
teknoparkı olarak kurgulayacağız. Burada 
faaliyet gösterecek olan firmalara gerekirse 
çok ucuz kiralarla, belki de ücretsiz yer tahsisi 
yapacağız.”

Ar-Ge çalışması yapan firmalardan 
2023’e kadar vergi alınmayacak
Bilişim Vadisi’ndeki firmaların, 2023 yılına 
kadar yapacakları Ar-Ge çalışmaları nedeniyle 
gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacağı 
müjdesini veren Ergün, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Bu bölgede çalışan bütün personel için, Ar-Ge 
personeli ve bu Ar-Ge personelin yüzde 10’u 
kadar destek personeli için yüzde 100 gelir 
vergisi indirimi uygulanacaktır. Burada çalışan 
personelin sigorta primlerinin yüzde 50’si 
devlet tarafından karşılanacaktır. Firmaların 
tamamı damga vergisinden muaf olacaktır.

Yine firmaların tamamı 12 yıl boyunca 
yüzde 100 KDV muafiyetine tabi olacaktır. 
Firmalardan kullanacakları su ve kanalizasyon 
sistemlerinden atık su vergisi alınmayacaktır. 
Ayrıca buradaki firmalar, özellikle yazılım 
firmaları, içeriye ve dışarıya yapmış oldukları 
satışlardan, münhasıran yazılımla ilgili 
satışlardan ve yapacakları ihracattan da vergi 
ödemeyeceklerdir.

Bütün bunlar hiç şüphesiz son derece önemli, 
son derece değerli destekler olacaktır. Bu 

desteklerden çok sayıda yerli ve yabancı 
firmanın yararlanacağını, dünyada bir cazibe 
merkezine dönüşecek bir bilişim bölgesi 
oluşacağını düşünüyorum.”

Bilişim Vadisi’nin sadece Türkiye için değil 
dünya için de önemli bir yazılım merkezi haline 
geleceğini anlatan Ergün, buranın çok sayıda 
yazılım firmasına ev sahipliği yapacağını ve 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine büyük katkı 
sağlayacağını dile getirdi. 2023 hedeflerinden 
birinin de küresel çapta tanınan 10 marka 
oluşturmak olduğuna vurgu yapan Ergün, 
sözlerini “İşte bu 10 markanın birkaç tanesinin 
Bilişim Vadisi’nden çıkacağına inanıyorum. 
Sivil toplumla ve reel sektörle birlikte, her 
açıdan mükemmel bir Bilişim Vadisi inşa 
edeceğimizi düşünüyorum” diyerek bitirdi.

http://www.bilisimdergisi.org/s160


