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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na 20 
Şubat 2014’te konuk olan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bilişim 

Vadisi’ne ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Bakan 
Işık, Bilişim Vadisi’nin temel atma törenini Nisan 
ayında yapmayı hedeflediklerini belirtti. 

Işık, Gebze’de 3 milyon metrekareden fazla 
alana inşa edilecek Bilişim Vadisi’ni kurma 
kararının, kendisinden önceki Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün döneminde alındığını 

“Bilişim vadisi” için tarih verildi

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanı Işık, 
Bilişim 
Vadisi’nin 
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törenini Nisan 
ayında yapmayı 
hedeflediklerini 
açıkladı.

anımsattı. Bakanlık görevini devraldıktan sonra 
Bilişim Vadisi kurulma sürecini hızlandırdığını 
aktaran Işık, şu anda altyapı çalışmalarının 
devam ettiğini bildirdi. Dünyanın en hızlı büyüyen 
ve katma değeri en yüksek sektörün bilişim 
olduğunu vurgulayan Işık, şunları söyledi:

“Bilişim konusuna odaklanmak, yüksek 
teknolojiyi yakalamak açısından olmazsa olmaz. 
Hedefimiz, şubat ayı içinde üst yapı ihalesinin 
1. etabının ihalesini yapmak ve aksilik olmazsa 

Nisan ayında Bilişim Vadisi’nin temel atma törenini yapmak. Bunun anlamı şu; yılsonuna doğru veya 
en geç önümüzdeki yılın başında Körfez Geçiş Köprüsü ile birlikte Bilişim Vadisi’nin de en azından 
1. etabının hizmete giriyor olması. İnanıyorum ki Bilişim Vadisi hayata geçirildiğinde Türkiye bilişim 
teknolojileri noktasında bölgenin en önemli ülkelerinden biri olacak.”

“Vadide yer alacak firmalar değerlendiriliyor”

Bilişim Vadisi’nde uygulanacak çalışma konseptini de anlatan Işık, bilişim alanındaki dünyanın çok 
güçlü bazı lider firmaları ile Türkiye’nin orta ve küçük ölçekli firmalarını buluşturmayı amaçladıklarını 
kaydetti. Vadide bilişim, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturmayı istediklerini dile getiren Işık, 
inkübatör (kuluçkalık) ve startup (yeni açılan) firma gibi unsurları vadideki ekosisteme yerleştirerek, 
bilişim noktasında Türkiye’nin teknoloji gelişimini ve yeni firmaların sektöre, sisteme girişini 
sağlayacaklarını ifade etti.

Alt ve üst yapı yatırımlarının devam ettiğine değinen Işık, diğer taraftan global ve yerel ölçekli 

firmaların Bilişim Vadisi’nde yer alması konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

“Çip fabrikasında optimizasyon çok önemli”

Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde kurulacak, Türkiye’nin 
ilk silisyum tabanlı çip fabrikası hakkındaki ayrıntıların sorulması üzerine, çip 
üretiminin önemine işaret etti. Bu alanın gözardı edilebilecek bir alan olmadığını 
vurgulayan Işık, savunma sanayi ile bir çalışma yürüttüklerini ve Türkiye’de 
milli mikro çip üretiminin gerekli olduğuna karar verdiklerini anlattı. Işık, çip 
üretiminin Türkiye’de yapılmasıyla ilgili çalışmayı başlattıklarını kaydederek 
sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda Bilkent Üniversitesi ile savunma sanayimiz galyum nitrat tabanlı 
çip üretim tesisini hayata geçiriyorlar. Şimdi de arkadaşlarımız, hangi ölçekte 
silisyum tabanlı üretim tesisi kurulacağı konusunda çalışıyorlar. Bu konuda 
Türkiye’nin en önemli birikimi, TÜBİTAK’ın Türkiye ve Yarıiletken Teknolojileri 
(YITAL) merkezinde, birlikte silisyum tabanlı çip üretim tesisini kuracağız. 
Optimizasyon bizim için çok önemli, çok büyük kapasiteler kurup verimliliği 
yakalayamazsak ülkemize yük getirebiliriz, bunun hassasiyeti içindeyiz. 
Çalışmalar sonunda silisyum tabanlı çip üretim tesisini Türkiye’ye kazandırmış 
olacağız.”

“Çipli kimlik kartında son durum”

Çipli kimlikler konusundaki son gelişmelere değinen Işık, İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ihaleye çıkacağını anlatıp çipli 
kimlik kartlarının çipini ve işletim sistemini TÜBİTAK’ın tasarladığı ve bunun 
çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. İhalede TÜBİTAK’ın misyonunun, 
teknik danışmanlık olduğuna işaret eden Işık, teknik problem çıkmaması ve 
rekabetin engellenmemesi gibi noktalarda teknik şartnamenin hazırlanmasında 
İçişleri Bakanlığı’na tam destek verdiklerini vurguladı. Işık, şartnamenin teknik 
detaylarının TÜBİTAK mühendislerince çalışıldığını ancak kurum olarak ihaleye 
girmediklerinin altını çizdi. Işık, yakında İçişleri Bakanlığı’nın 2. aşama ihalesine 
çıkacağını, daha sonra da akıllı kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanacağını 
kaydetti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s174
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