
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 152014 EKİM14

Bilişim Vadisi’nin inşaatı, 
2015’te tamamlanacak

Türkiye’nin teknoloji geleceğini be-
lirleyecek projelerden biri olan Bilişim 
Vadisi’nin web sitesi  www.bilisimvadisi.
co adresinden yayına başladı. Vadiye 
ilişkin gelişmelerin aktarıldığı siteden,  iş 
fırsatları ve vadide yer alacak teknoloji 
firmalarına dair bilgiler de izlenebilecek.
Fatma Ağaç

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ne bağlı 
Muallimköy’de 2.8 milyon metrekarelik 

alana kurulması planlanan Bilişim Vadisi’nin kentsel 
tasarımı ile 1. etap mimari, mühendislik, peyzaj 
ve altyapı projelerinin, hizmet alımı ihalesiyle 
gerçekleştirilmesi için anlaşma sağlandığını açıkladı.  

Bilişim Vadisi’nin kurulmasıyla ilgili ilk 
çalışmalara 2010 yılında başlanmış ve 2012’de 
Gebze’de kurulması kararı verilmişti. Altyapı 
çalışmalarında bir aksaklık yaşanmazsa, 2015’ten 
itibaren alana kendi binasını yapmak isteyen 
firmalara yer tahsisi yapılması da planlanıyor.

Türkiye’nin dünya ülkeleri ile her alanda 
rekabet edebilirliğini maksimum hale getirmek 
için gereksinim duyduğu tüm sektörlere yönelik 
inovasyon ve girişimciliği tetikleyecek olan Bilişim 
Vadisi Projesi, Türkiye’nin teknoloji geleceğini 
belirleyecek 2023 vizyon projelerinden de biri. 3 
milyon metrekare üzerine kurulacak olan ve 150 bin 

Ar-Ge personeline istihdam yaratması hedeflenen 
Bilişim Vadisi’nin internet sitesi İstanbul’da 
faaliyet gösteren bir bilişim firması tarafından 
hazırlandı. Logosu da belli olan web sitesi, 3 Eylül 
2014’ten itibaren yayına girdi. “www.bilisimvadisi.
co” web adresinden yayın yapan site, vadiye 
ilişkin gelişmelere yer veriyor. Siteden, iş fırsatları ve 
vadide yer alacak teknoloji firmalarına dair bilgiler 
de izlenebilecek. 

Bilişim Vadisi’ne; Facebook “Bilişim Vadisi” , 
Twitter “@Bilisim_Vadisi”, You Tube “Bilişim 
Vadisi” ve Vimeo “vimeo.com/bilisimvadisi” adıyla 
sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor. 

Bilişim Vadisi’nin birinci etabı, 1A ve 1B 
olarak ikiye ayrıldı. 1A bölgesinde, 70 bin 
metrekare alanın inşaatı için ihale aşamasına 
gelindi. Önümüzdeki dönemde altyapı ve üstyapı 
projelerinin ihalesi ve 2015 yılı sonunda da inşaatın 
tamamlanması planlanıyor. 1A denilen bölge içinde, 
15 bin metrekarelik idari bina ve çok amaçlı Ar-

Ge ofisleri bulunacak. Bilişim 
Vadisi içinde yaşayacakların 
bütün ihtiyaçlarına cevap 
verecek okul, kreş, hastane, 
ibadethane, konaklama, 
banka, spor merkezleri, 
kültürel tesisler gibi sosyal 
donatı alanları da olacak. 
Vadi Ar-Ge çalışanları için aynı 
zamanda bir yaşam kompleksi 
niteliği taşıyacak. 

Sıradan bir teknoloji 
geliştirme bölgesi 
olmayan Bilişim Vadisi’nin, 
Türkiye’yi, bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektöründe 
dünyanın önde gelen cazibe 
merkezlerinden biri haline 
getirmesi planlanıyor. Geleceğin 
teknoloji markalarının 
belirlenmesini de sağlayacak 
olan Bilişim Vadisi’nde birinci 
etap tamamlandığında 12 bin 
Ar-Ge personeline istihdam 
sağlanacak. Proje 
tamamlandığında ise bu sayının 
150 bine çıkması hedefleniyor. 

Bilişim Vadisi’nde yer almaları 

http://www.bilisimdergisi.org/s169

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/sanayi-ve-teknoloji-bakani
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/istihdam
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/istihdam
http://www.bilisimdergisi.org/s169
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konusunda yerli ve yabancı büyük firmalarla 
toplantılar yapılıyor. Vadide, büyük markalara 
kampüs tarzında yerler tahsis edilecek ve bu 
firmalar kendi inşaatlarını yapacaklar. Proje içinde 
büyük firmaların hem Ar-Ge hem de üretim 
yapması da yine Türkiye’de bir ilk olacak. Firmalar 
ancak Ar-Ge yaptıkları sürece kira sözleşmelerini 
yenileyebilecek. Bilişim Vadisi’nde yer alacak 
yabancı firmalar Türkiye’deki insan kaynağından 
yararlanacak. Üniversitelerle görüşülerek, hangi 
bölümde, bilişim Ar-Ge’sinde çalışabilecek ne kadar 
yüksek lisanslı ve doktoralı bilim insanı olduğu 
tespit edilecek.

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri 
alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji 
transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma 
enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar 
ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum 
örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal 
alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek 
çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya 
önderlik edecek. 

Yönetim Kurulu

Toplumdaki üretken ve yaratıcı tüm insanlar, 
özellikle zeki ve başarılı öğrenciler, üretken bilim 
insanları, girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, 
danışman-mentörler, teknisyenler ve diğer 
profesyoneller ile birlikte kurulacak olan Bilişim 
Vadisi, altyapısı güçlü, yenilikçi ve teknoloji 
tabanlı kalkınma ve büyümenin benimsendiği 
yeni bir düşünce ve felsefenin Türkiye’deki 
en önemli temsilcisi olarak başlatıldı. Bilişim 
Vadisi’nin  Yönetim Kurulu Başkanı Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu. Yönetim Kurulu Üyeleri Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Rektörü Orhan 
Şahin, TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu, 
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail 
Çiller. 

Bilişim sektörünün desteklediği bir üst 

Türkiye’nin inovasyon ekonomisine geçişi ve 
2023 vizyonu doğrultusunda bilimin teknolojiye, 
teknolojinin ürüne dönüştüğü küresel bir Bilişim 
Vadisi’nin yönetimi için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın yazısı üzerine Muallimköy Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi’nin kuruluşu 
Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edildi. Şirketin 
hizmet binası, GYTE ‘nin  tahsis ettiği Çevre 
Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği binaları. 
Bilişim Vadisi adına da Muallimköy’de yaklaşık 3 
milyon m²’lik bir alan tahsis edildi. 

Bilişim Vadisi, üniversite–sanayi işbirliğinin 
tesis edildiği, inovasyon ve teknoloji transferinin 
yapıldığı, bir fikrin ticarileşebildiği, yüksek 
kaldıraçlı inovatif fikirlerin ve çözümlerin üretildiği, 
teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezleri ile 
girişimcilerin çıktığı ve yenilikçi ürünlerin üretildiği, 
dolayısıyla katma değeri yüksek bilişim sektörünün 
desteklediği ve aynı zamanda tüm ekonomik iş 
kollarının teknoloji ve yazılım tabanlı büyüdüğü bir 
üst olacak. 

4 etapta tamamlanacak bir “bilişim kampüsü” 
olan Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı büyüme, 
inovasyon ve girişimcilik konularında Türkiye’nin 
merkezi olacak. Özellikle bölgenin coğrafi konumu 
ve stratejik ulaşım, sanayi, araştırma ve finans 
noktalarına yakınlığı ile inovasyonda Türkiye’nin 
yükselen değeri. 

Bilişim Vadisi, inovasyon konusuna adaptasyonu 
sağlama, yeni girişimci kültürü oluşturma, teknoloji 
tabanlı yeni ürün geliştirme, geliştirilen bu ürünler 
için ürün ve marka yönetimi konularında tam 
donanımlı bir eğitim ve konferans vadisi olarak 
tasarlandı. 
 
Bilişim Vadisi bünyesinde inovatif ve yaratıcı 
insanların bir araya geldiği, tecrübelerin paylaşıldığı 
ve deneyimlerin aktarıldığı eğitim ve sosyal diyalog 
mekanizmalarını kapsayan sosyal ve kültürel bir 
ortam sunuluyor.  
 
Aynı zamanda, alanında uzman kişiler tarafından 
hazırlanan eğitim programları ile firmalara ve 
girişimcilere özel eğitimlerin düzenlendiği, 
üniversiteler ve araştırma merkezleri ile 
işbirliklerinin oluşturulduğu, öğrenmeyi 7/24 
devam ettiren yapısı ile Bilişim Vadisi bir eğitim 
merkezi olacak.

TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği 
İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) önderliğinde 
Bilişim Vadisi bünyesinde Prototip ve Test Merkezi 
kurulması çalışmalarına başlandı. 

Paydaşlar

Türkiye ve dünyanın önde gelen teknoloji 
firmaları yer alacak 

Bilişim Vadisi’nde, sektör odaklı stratejilerin 
yanı sıra Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile 
başlatılan “Üniversitelerin Bilişim Vadisi Yapısına 
Entegrasyonu” çalışmaları kapsamında, Vadi’de 
“Çok Üniversiteli Ortak Araştırma Projeleri” 
odaklı yeni iş modelleri geliştiriliyor. Bilişim 
Vadisi’nde alanında uzman ulusal ve uluslararası 
üniversitelerin ve sanayicilerin işbirliğinde Tematik 
İnovasyon Merkezlerinin kurulması planlanıyor. Bu 
sayede Bilişim Vadisi’nin teknolojinin ve yeniliğin 
üssü olması hedefleniyor. 
 
Tematik İnovasyon Merkezi’nde Siber Güvenlik 
alanında uzman yabancı üniversitelerle de işbirliği 
yapılacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 
Bilişim Vadisi bu merkezin ana aktörleri olacak. 
 
Bilişim Vadisi’nde ayrıca, Yüksek güvenlikli 
Türkiye’nin ilk switch Ar-Ge ve üretim faaliyetleri 
için özel bir ofis kurulacak. Robot teknolojileri 
alanında Türkiye’nin önde gelen firmaları Bilişim 
Vadisi’nde 3 bin metrekare üzerine kendi Ar-
Ge merkezini kuracak. Vadi, lojistik yazılımı 

alanında faaliyet gösteren firmaları da bünyesinde 
bulunduracak.

Bilişim Vadisi’nin Samsung, IBM, Sıemens, 
Oracle, Turkcell, Arçelik, Akbank, Abank ve Netaş 
gibi teknoloji devlerinin buluşma noktası olacağı 
da belirtiliyor. Bu arada Oracle firmasıyla Bilişim 
Vadisi’nin kuluçka merkezinde yer alması 
konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

Yakın zamanda da Hewlett-Packard, Vakıfbank, 
Garanti Bankası, Kuveyt Türk, Halkbank ve 
Doğa Koleji ile Bilişim Vadisi’nde yer almaları 
konusunda toplantı yapılması planlanıyor. 

Bunların yanında yüksek güvenlikli Türkiye’nin 
ilk ağ anahtarı Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini Bilişim 
Vadisi bünyesinde yapmak isteyen PoligonTR 
firması faaliyetleri için 400 metrekare ofis alanı 
talep etti. Robot teknolojileri alanında hizmet 
veren Altınay Robotik de Bilişim Vadisi’nde 3 bin 
metrekarelik alan üzerinde Ar-Ge binası yapmak 
için başvurusu tamamladı. Lojistik yazılımı alanında 
çalışan Skyblue firması da bölgede faaliyet 
göstermek için gerekli başvuruları yaptı.

http://www.bilisimdergisi.org/s169

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/bilim
http://bilgem.tubitak.gov.tr/tr
http://bilgem.tubitak.gov.tr/tr
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/bilisim-vadisi
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/bilisim-vadisi
http://www.bilisimdergisi.org/s169
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Bilişim Vadisi’nde üstün nitelikli insan 
gücüne ihtiyaç olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
hazırladığı Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı 
Stratejisi ve Eylem Planı (2011- 2016) 
uluslararası arenada bilim, teknoloji ve 
insan gücü açısından üstün rekabet gücüne 
sahip, çekim merkezi haline gelmiş Türkiye 
vizyonunu ortaya koydu. Strateji ve Eylem 
Planı’nın hedefleri ile doğrudan örtüşen bir 
kümelenme girişimi olan Bilişim Vadisi’nin 
üstün nitelikli insan gücünün rağbet edeceği 
bir çekim merkezi olacağı tahmin ediliyor. 
2023 yılı hedefleri gözetilerek hazırlanan 10. 
Kalkınma Planı’na (2014-2018) bağlı Doğu 
Marmara Bölge Planı (2014-2023) ise tüm 
Doğu Marmara’yı “Yaşanabilir, Rekabetçi ve 
Öğrenen Bölge” şeklinde üç farklı öncelik 
ekseninde gelişmesi öngörülen alt-bölgeler 
şeklinde analiz etmişti. Gebze ve civarındaki 
ilçeleri içeren Gebze alt-bölgesi için birinci 
öncelik yaşanabilirlik olarak tespit edilmişti. Bu 
çerçevede Bilişim Vadisi yüksek yaşanabilirlik 
standartlarının yakalandığı bir ekosistem olarak 
tasarlandı.  

10 bin metrekareye kuluçka merkezi

Ulusal ve uluslararası arenada tüm firmaların 
faydalanabileceği teknoloji laboratuvarının 
yakında faaliyete geçeceğine işaret ediliyor. 

Bilişim Vadisi içinde 10 bin metrekare 
alana Türkiye’nin en büyük ve uçtan uca 
entegre ilk kuluçka merkezinin kurulacağı 
belirtiliyor. 

Kuluçka merkezinde Türkiye’de ilk 
defa firmalarla birlikte 2 bin metrekarelik 
alanda Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 
ve bin metrekarelik alanda da ön kuluçka alanı 
bulunacak. 

Bin metrekarelik alana da Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle TEKMER kurarak 
girişimcilere kuluçka desteğinin sağlanması 
hedefleniyor. 

Firmalara vergi teşviki sağlanacak! 

Bilişim Vadisi’ndeki firmalara vergi teşviki 
geliyor. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf 

Destekleri, KOSGEB Destekleri ve Ekonomi Bakanlığı 
Destekleri sağlanacak. 

Türkiye Bilişim Vadisi, Avrupa Finalisti 
seçildi! 

Hükümet tarafından Türkiye’nin Bilişim Vadisi 
olmasına karar verilen Yerleşke bünyesinde 
tamamlanan10 bin metrekarelik kapalı alanlı 
Çevre Mühendisliği Binası kamu hizmet yapıları 
kategorisinde Avrupa Finalisti seçildi

1994 yılından itibaren Mimar Ahmet Vefik 
Alp tarafından Genel Yerleşim Planı ve 5 binası 
tasarlanan, 2 binası inşa edilerek hizmete verilen, 
3 binasının yapımına başlanan GYTE Muallimköy 
Yerleşkesi yaklaşık 10 yıl evvel Çayırova’daki eski 
yerine dönmüş ve 50 milyon Dolar harcanan 
Muallimköy Yerleşkesi kendi haline terk edilmişti. 
İzmit Körfezi’nden TEM e yükselen 3,800.000 
m2’lik yerleşke arsasının hemen doğusunda İzmit 
Körfez Köprüsü ve İzmir Otoyolu Kavşağı yer alıyor 
Böylece bu kesim İstanbul-Ankara-İzmir akslarında 
Türkiye’nin kavşağı haline geliyor.

tutulacak firmalara sigorta 
prim desteği de verilecek. 
Bilişim Vadisi’ndeki firmaların 
2023’e kadar yaptıkları 
çalışmaları nedeniyle gelir ve 
kurumlar vergisinden muaf 
olacaklar. 

Bilişim Vadisi’ndeki 
firmalara yüksek teşvikler 
verilecek. Bu bölgede 
çalışanlara yüzde 100 gelir 
vergisi indirimi uygulanacak. 
Çalışan personelin sigorta 
primlerinin yüzde 50’si devlet 
tarafından karşılanacak. 
Damga vergisinden muaf 
olacak firmaların tamamı 12 
yıl süreyle yüzde 100 KDV 
muafiyetine tabi olacak. 

Firmaların kullandığı su 
ve kanalizasyon sistemlerinden atık su vergisi 
alınmayacak. Firmalara, SAN-TEZ Destekleri, 
TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri,TÜBİTAK Patent 

http://www.bilisimdergisi.org/s169

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/bilisim-vadisi
http://www.bilisimdergisi.org/s169

	_GoBack

