
Bilişim Vadisi’nin temeli atıldı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 26 Mayıs’ta temeli atılan, 3 milyon metrekarelik 

alana kurulacak vadide 100 bin kişinin çalışabileceği bildirildi.

Türkiye’nin geleceğine büyük katkılarda 
bulunması amaçlanan Bilişim Vadisi’nin 
temel atma töreni 26 Mayıs 2015’te 
gerçekleştirdi. Toplam 5 etap olarak 
planlanan ve 3 milyon metrekare alan 

üzerine inşa edilecek olan vadi, Kocaeli Gebze’nin 
Muallim Köyü’nde kurulacak. Vadinin 515 bin 
metrekare alan üzerine inşa edilecek ilk etabı 55 
milyon TL’ye mal olacak.
 
Temel atma törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze 
Belediye Başkanı Adnan Köşker, Dilovası Belediye 
Başkanı Ali Toltar ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, törendeki 
konuşmasında, dünyada eski iş modellerinin 
önemini yitirdiğini, teknolojiyle sağlanan yeni 
iş modellerinin üretimde verimliliği arttırdığını 
ve yaşam standartlarını yükselterek, hayatı 
kolaylaştırdığını anlattı.
Sürekli büyüyen bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörünün dünyadaki pazar büyüklüğünün 5 
trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Bakan 
Işık, “Ülkemizde ekonomik büyüme ve sosyal 
refahın artması için güçlü olduğumuz geleneksel 
sektörlerde yüksek katma değerli üretim yapısına 
geçmemiz ve aynı zamanda yüksek teknolojili 
sektörlerin de üretim ve ihracatımız içindeki payını 
arttırmamız gerekiyor” dedi.

Bilişim Vadisi’nin, bir başarı hikayesinin 
gerçekleşmesinde önemli yer tutacak vizyon 
projelerden birisi olduğunu anlatan Işık, şöyle 
devam etti:
“3 milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi, 
bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne 
dönüşeceği Türkiye’nin bilişim üssü olacak. 
Akademinin, sanayinin, girişimcilerin, fikir 
üretiminin, akıl ve alın terinin buluşacağı 
1,25 milyon metrekarelik Ar-Ge ofis alanına 
sahip bu vadide, sadece bilişim firmaları değil, 
bilişim teknolojilerine dayalı üretim yapmak 
isteyen tüm Ar-Ge firmaları da yerlerini 
alacak. Bilişim Vadisi’nde, kuluçka merkezleri, 
uluslararası yenilik ve teknoloji transfer 
ofisleri ve prototip atölyeleri (Fab-Lab) ile 
güçlü bir sinerji oluşacaktır. Bilişim Vadisi, 
çevresinde oluşturacağı ekosistemle birlikte 5 
bin Ar-Ge firması ve yaklaşık 100 bin çalışanın 
kullanabileceği büyük rekreasyon ve spor 
alanları, eğitim tesisleri ve sosyal donatılarla 
zengin bir yaşam alanı haline gelecektir.”  
Projenin en önemli saç ayaklarından birisinin 
hem firmalara hem de girişimcilere hayallerini 
gerçekleştirme imkânı sağlayacak (ABD 
Plug&Play benzeri) kuluçka merkezlerinin 
bölgede yer alması olduğunu ifade eden 
Işık, kuluçka merkezlerinden yeni firmaların 
çıkacağını belirterek “Önümüzdeki dönemde 
TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırarak sadece kendisi 
Ar-Ge ve proje yapan bir kurum olmaktan 
çıkarıp, yaptığı Ar-Ge ve projeleri büyük oranda 
özel sektör eliyle gerçekleştirecek bir yapıya 
kavuşturacağız” diye konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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