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NEDEN İZMİR?
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Yatırım için nadir fakat oldukça uygun bir ortama sahip olan İzmir, yüksek kaliteli ve 
uygun fiyatlı yaşam ortamıyla bir sonraki yatırımınız için “en akıllı” seçim. Avrupa 
ve Asya arasındaki benzersiz coğrafi konumu, toplam 1,5 milyar nüfus ve 25 trilyon 
GSYİH’ye sahip üç kıta arasındaki köprü konumu ile İzmir ticaret ve yatırımın 
merkezidir.

Türkiye’nin batı yakasında bulunan İzmir, yüzyıllardır herkesin gözünü kamaştıran 
bir Ege efsanesidir. Çok kültürlü ve stressiz yaşam ortamımız sayesinde, kaliteli iş 
gücü İzmir’de yaşamayı seçerek İzmir’i yabancı yatırımda öncü konuma getirmiştir.



ULUSAL HEDEFLERTÜRKİYE’DE BİT SEKTÖRÜ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü sürekli değişmekte olan iş dünyasını 
direkt ya da dolaylı olarak etkilediğinden dolayı ekonominin, özellikle de 
sosyal yaşamın temel bir parçası haline gelmiştir. Türkiye, bu sektörün ileride 
şimdikinden çok daha etkili bir role sahip olacağı gerçeğinin farkındadır. 
Türkiye BİT dâhil olmak üzere yabancı yatırımcılara çeşitli sektörlerde yatırım 
ve iş fırsatları sunmaktadır. Türkiye’de istikrarlı ekonomik büyüme ve GSYİH 
ile BİT harcamalarının artışı arasındaki ilişkiyi gösteren son verilere göre BİT 
sektörü parlak bir gelecek vaat etmektedir. Türk BİT sektörü 2014 yılında 
%12,1 oranında büyümüştür.

Türkiye, halihazırda Microsoft, Intel, Hewlett-Packard ve benzeri piyasa 
lideri şirketler tarafından bölgesel bir aktarma merkezi olarak seçilmiştir. Bu 
şirketlerin aktarma merkezi olarak Türkiye’yi seçmeleri hem coğrafi hem de 
demografik avantajlar sebebiyledir.
Genç Türki nüfusunun BİT sektöründe çalışmaktaki motivasyonu yatırımcılara 
kaliteli iş gücü sağlayacaktır. Son yıllarda hem bu alandaki bölümlerde okuyan 
üniversite öğrencileri hem de BİT sektöründeki iş imkânı sayısı giderek 
artmaktadır.
• Genç nüfusun artışı ve online pazarın genişlemesiyle cep telefonu 

abonelerinin sayısının 2017 yılına kadar 75 milyona ulaşması 
beklenmektedir.

• Türkiye’de donanım, yazılım, bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerinin 
2016 yılına kadar 25 Milyar Dolar’a yükselmesi beklenmektedir.

• Türkiye’deki tüm hanelerin yarısından fazlasında internet erişimi olan 
bilgisayarlar bulunmaktadır ve bu sayının gelecek beş yıl içinde %65,6’ya 
ulaşması beklenmektedir.

• Türkiye’deki internet kullanıcılarının oranı 42% civarındadır ve bu oranın 
2017 yılında 47%’ye ulaşması beklenmektedir.
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BİT sektöründeki potansiyel DYY’ler planda bu açıdan dikkate alınmıştır. Dolaysız Dış Yatırım (DDY) 

açısından özel teşviklere sahip Ar-Ge faaliyetleri sayısını arttırmak ve FATİH projesine DDY’leri dahil 

ederek talep edilen teknolojiyi yerel bir şekilde üretmeyi hedefleyen tekliflerle hedefler belirlemeye 

dikkat edilmiştir. 

Türk hükümeti, 2023 için ulusal bir BİT stratejisi oluşturmuş ve buna “2023 vizyonu” adlı genel bir 

geliştirme politikası dahil etmiştir. Türkiye’nin, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılına yönelik 2023 

vizyonu ülkedeki BİT sektörü için büyük hedefler içeriyor. Bu hedefler: 

• BİT sektörünün boyutunun 160 milyar Dolara ulaşması. Bu da her yıl yaklaşık %15 pazar büyümesini 

gerektiriyor.

• Geniş bant abonesi sayısının 30 milyona ulaşması

• BİT sektörünün talebinin %50’sinin yerli ürünler ve hizmetlerle karşılanması 

• GSYİH’nin %8’inin BİT tarafından oluşturulması (%2,9’dan artacaktır)

• E-dönüşümde dünya genelindeki ilk 10 ülkeden biri hâline gelmek

• Nüfusun %80’inin bilgisayar okuryazarlığına sahip olması

• 2019 yılına kadar tüm kamusal hizmetlerin elektronik olarak sağlanması

Hedefler, hem kamu hem de özel sektör organizasyonlarıyla ve ayrıca hizmetler, yazılım, donanım ve 

iletişim gibi bütün alt sektörler için fırsatlar yaratmayla ilişkilendirilebilir. Hedefler, aynı zamanda BİT alt 

yapısının ve yatırım ortamının gelişme hâlinde olacağını işaret etmektedir. 

61 milyar
69,4 milyar

%12,1

2013 2014

2,032 Firma



TÜRKİYE BİT SEKTÖRÜ

Türkiye BİT alt sektöründe de büyümeye devam ediyor. Mobil pazarda 2012 yılındaki gelir artışı %10,5’dir. 
E-ticaret işlemlerinin 2018 yılında 170 milyar Dolara ulaşması bekleniyor. 2012 yılında 719 milyon Dolar 
olan yazılım pazarının da 1,2 milyar Dolara ulaşması bekleniyor.  BİT’in tüm alanları arasında, donanım 
pazarı sektörün  önemli bir bölümünü oluşturuyor.  

Donanım pazarına yapılan yatırım Türkiye’de yatırımların büyük çoğunluğunu oluşturuyor ve Türk 
bilgi teknoloji pazarının 2/3’ünden fazlasına karşılık geliyor. 2009 yılında 20 milyar Dolar olan toplam 
harcamanın yıllık %12,65 bileşik büyüme oranıyla artarak 2017 yılında 53,5 milyar Dolara çıkacağı tahmin 
ediliyor. 

Türkiye’deki hizmet alt sektörü 2013-2014 yılları arasında %4,5 büyüme gösterdi. Sektör boyutu 2014 
yılında 3,6 milyar oldu .  Dış Kaynak Kullanımı (DKK), BT dış kaynak kullanımı ile birlikte Türkiye’de 
en çok konuşulan konular arasında. Türkiye, ülkede sayısı gün geçtikçe artan çok dilli iş gücü, çağrı 
merkezi deneyimi, bölgeye olan yakınlığı, yatırımı kolaylaştıran ortamı ve yerel tüketici sayısının çekici 
bir miktarda olması sayesinde Avrupalı yöneticilerin dış kaynak kullanımı hedefleri için cazibeli bir yer 
olarak görülmekte

TÜRKİYE SEKTÖR HACMİ
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Kaynak: “BİT Sektörü, Pazar İstatistikleri”, 2015
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KAMU BİT HARCAMASININ GELİŞMESİ VE TÜKETİCİLER

Türkiye’de BİT harcamaları giderek artıyor, bu harcamalar çeşitli alt sektörlerdeki taleple yönleniyor 
ve 2016 yılı itibarıyla 25 milyar Doları aşması bekleniyor.

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin BİT harcaması açısından dünya ortalamasından daha 
hızlı büyümesi bekleniyor. Türkiye’de BİT sektöründe büyük potansiyele sahip geniş bir yurt içi 
pazarı mevcut. Gelecekte sektörde, 2012-2017 yılları arasında %7,4 yıllık bileşik büyüme oranı olması 
bekleniyor.   

Hükümetin stratejik hedefi BİT sektörünün boyutunu 2023 yılı itibarıyla ikiye katlamaktır. Bunun için 
2023 yılına kadar %15 yıllık büyüme gerekir.  

Türkiye Hükümeti,  gelişmeler ve stratejik kararlar ışığında 2013 ve 2014 yıllarında BİT yatırımlarını 
arttırdı, 2012 yılında %20 büyüme elde etti, 2010-2011 döneminde ise %69 büyüme yaşandı. 2002 – 
2014 yılları arasında kamusal BİT yatırımlarının yüzdesi arttı.  

Yüzdelere paralel olarak, BİT’deki kamusal yatırımların miktarı da %16 oranında arttı. Bu da devletin  
Türkiye’nin BİT sektör gelişmesi için desteğini ve kararlılığını gösteriyor.

BİT açısından “yeni gelişmekte olan” pozisyonunda olan Türkiye’de yakın gelecekte büyük bir dönüşüm 
yaşanması bekleniyor. Bu da yatırımcılar için fırsatlar yaratıyor. Kamu kaynaklı fırsatların dışında, 
çeşitli sektörlerden şirketlerden gelen BİT talebi de yüksek düzeyde. BİT uygulamalarını (Örneğin, 
sektöre özgü yazılım, çeşitli işletme çözümleri, CRM sistemleri, ERP sistemleri, MRP sistemleri, web 
tabanlı uygulamalar, hizmet olarak yazılım uygulamaları vs.) adapte etmek açısından BİT ürünleri 
pazarının yaklaşık 1,5 milyon KOBİ olduğu tahmin edilmektedir.  

Hem tedarik hem de talep taraflarından kaynaklanan pozitif BİT sektörü dinamikleri ve gelecek 
beklentileri yabancı yatırımcıları çekmektedir. Türkiye’deki BİT sektörünün değeri, AB ortalamasının 
yaklaşık 70 milyar TL altındadır ancak yerli ve yabancı yatırımlar için önemli bir yatırım fırsatı 
mevcuttur. Microsoft, Intel, Huawei, Vodafone Group ve Ericsson gibi önemli yazılım firmaları 
Türkiye’ye yatırım yapmıştır.   

2011-2016 Döneminde Türkiye’deki BİT Harcaması 

BİT’de Kamusal Yatırımları

BİT Harcaması 2012-2017 Tahmini Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

Kamusal BİT Yatırımının Tüm Kamusal Yatırımlara 
Oranı (2002-2014)

Türkiye’de Şirketlerin Kurumsal Yazılım ve BT Hizmetleri Harcaması (Milyar Dolar)
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kamusal BİT Yatırımları Klavuzu 2014
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Kaynak: Turkstat (2010-2012). BİT Uzmanlığı
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Toplam İnternet AboneliğiGeniş bant internet aboneliği

BİT sektörünün Türkiye’de hızlı gelişmesi ülkenin kalabalık nüfusunun talebine de bağlanabilir. Türk 
vatandaşları interneti ve bilgi teknolojileri ürünlerini benimsemiştir. 2012 yılında internet kullanan 
Türk vatandaşlarının oranının yüksek olduğu belirlendi (%45’e yakın).  Türk vatandaşlarının ayda 33 
saat olan (ayda 10,2 saat sosyal medya) kişisel internet kullanım seviyeleri Türkiye’yi Birleşik Krallık 
ve Hollanda’dan sonra Avrupa’da üçüncü sıraya yerleştirdi.  

Gelişmekte olan alt yapının internet aboneliklerinde bir artışa neden olması bekleniyor ve 2017 yılında 
%47’nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 

Geniş bant internet abonelikleri, mobil internet abonelikleri ve internet perakendeciliği de arttı. Nüfus, 
artan BİT ürünleri harcamaları, geniş bant ve internet aboneliklerinin sayısının ve mobil internet 
erişim oranlarının artması BİT sektörünün gelecekteki beklenen büyümesini bizlere işaret ediyor. 

3G pazarında hızlı bir gelişme yaşandı ve 2017 yılı itibarıyla bunun %91,3’lük pazara giriş oranında 
çevrimiçi işlemleri arttırması bekleniyor. Yatırımcıların m-ticaret, mobil geniş bant, mobil bankacılık 
hizmetleri ve mobil televizyon hizmetleri gibi alanlarda daha fazla işletme fırsatları da olacak.

Yukarıda belirtilen faktörlere ilave olarak, bir başka önemli faktörün de Türkiye’de BİT sektörünün 
büyümesine katkısı olmuştur. Sektör; kamu kurumları, sektörel birlikler ve küresel şirketlerle yerel 
şirketler dahil, sektördeki çeşitli aktörlerce şekillendirilmiştir. Sektördeki çeşitli aktörlerin yüksek 
faaliyet seviyesi, devlet tarafından sunulan yüksek gelişim ve önem seviyesini göstermektedir. 
Sektörel birlikler oldukça aktiftir ve sektörü geliştirmek için ulusal politikaları şekillendirme güçleri 
bulunmaktadır. Bu aktivite seviyesi, sektörün gelişmesinde önemli bir rolü olan ve küresel trendlere 
ayak uyduran küresel şirketleri Türkiye’ye çekmek için oldukça etkili ve önemlidir.

Türkiye’de BİT sektörünün gelişmesini destekleyen kamu yetkilileri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Konseyi ile Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Kurumu’dur. Bunun yanında Türkiye’nin BİT sektöründe aktif olan 15’den fazla 
STK’sı da bulunmaktadır.   

Kullanıcı/ay başına internet kullanımı (Ağustos 2011)

Mobil Telefon İnternet Aboneliklerinin Gelişimi

Kaynak: ComScore

Kaynak: BMI (Grafik bilgiler), Nielsen: Mobil Tüketici: Küresel Tablo, Euromonitor Internationl: Teknoloji, 
İletişim ve Medya: Türkiye
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İzmir’deki BİT sektör gelişimi bir tesadüf değil. Bu, stratejik bir yaklaşım, temel yerel ürünler ve sektör 
içerisinde yönlendirilmiş girişimlerle ortaya çıkmıştır. 

BİT sektöründe İzmir’in gelişimi Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) çalışmasına kadar uzanıyor. Bu 
belgenin asıl amacı, bilgi teknolojilerini kullanarak şirketlerin üretkenliğini arttırmaktı.  İzmir’in BİT 
sektörünün geleceğini şekillendiren bir sonraki üst ölçek strateji, e-ticaret için yeni uygulamalar ve 
mevzuatlar geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası Ticaret Stratejisi Planıydı (2009-2013). Bunu, yeni 
ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmeyi ve AR-GE kapasitesini arttırmayı amaçlayan Ulusal Bilim 
Teknoloji ve Yenilikçilik Stratejisi (2011-2016) takip etmiştir. 2014-2023 İzmir Bölgesel Kalkınma Planı 
aynı zamanda 2023 yılına kadar şehirde ulaşılacak stratejik öncelikleri ve hedefleri belirlemiştir.

İZMİR’DE BİT SEKTÖRÜ

BİT sektörünün Türkiye’deki gelişmesine ve büyümesine paralel olarak İzmir’deki yerel ve yabancı 
yatırımlar da son yıllarda oldukça artmıştır. İzmir 2.025 adet  BİT şirketine ev sahipliği yapmaktadır 
ve bu rakam Türkiye’deki tüm BİT şirketlerinin %6,3’ünü oluşturur. Bu şirketlerde 8.815 kişi çalışıyor 
ve 1,6 milyon Dolar tutarında DYY’yi kendine çeken İzmir’deki BİT şirketlerinin yıllık geliri 500 milyon 
Dolar civarındadır (TURKSTAT, 2013).

İzmir’de çok sektörlü ekonomik yapıya sahip yerel ekonomi hacimlidir. Sektörel dağılım yaygındır ve 
İzmir’deki firmalar yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet gösterme becerisine sahiptir. İnşaattan 
tarıma, nihai tüketimden veya finanstan lojistiğe veya hizmet sektörüne ve birçok alana kadar aktif 
olan bu çok sektörlü ekonomide öncelik alanı olarak İzmir’in özel bir avantaja sahip olduğu ve uzun 
vadede ümit verdiği sekiz anahtar sektör seçilmiştir. 

İzmir ekonomisindeki payları ve oluşturdukları istihdam fırsatları nedeniyle  İzmir’de 8 sektöre 
öncelik verildi. Bu sektörler; Kimyasal Endüstriyel Makineler, Yiyecek ve İçecek, BİT, Yenilenebilir 
Enerji, Otomotiv Dışı Nakliye Ekipmanları, Motorlu Araçlar ve Turizm.  

Genel olarak yurt içi pazarı, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda BİT sektöründeki potansiyel 
DYY’ler için oldukça fazla iş fırsatı sunmaktadır. Kimyasallar, imalat, turizm, motorlu araçlar ve 
endüstriyel makineler gibi İzmir ekonomisinde BİT talep eden yerel sektörlerin yoğunluğunun fazla 
olması gelecekteki parlak büyümeye işaret etmektedir.  

BİT SEKTÖRÜ İÇİN PAZAR FIRSATLARI
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2023 için belirlenen ulusal BİT sektörü hedefleri ile hizmetler geliştirilecek ve nüfusu yoğun olan 
İzmir’in bu gelişmelerden büyük bir pay alması bekleniyor. Kamu projelerinden ve yatırımlardan dolayı 
ortaya çıkan fırsatların  (yani FATIH, GEN6, Pardus, Ulusal Uydu, Ulusal Sağlık Sistemi, e-dönüşüm 
vs.) Türkiye ve İzmir’de BT hizmetleri sektörüne olumlu etkileri olacak. Bunlara ilave olarak, İzmir 
belediyesi dönüşüm projeleri aynı zamanda İzmir için fırsatlarda oluşturacak. Devletin geçmişte 
küresel BİT oyuncularını İzmir’e çekme çabaları pazarda olumlu etkiler yarattı. Türkiye ve İzmir’deki 
BT sektörü hakkındaki bazı bilgileri aşağıda görebilirsiniz: 

• Gelişen piyasaların büyümesinin (%13 / yıl) küresel ortalamadan (%4,3 / yıl) üç kat fazla olması 
beklentisi ve Avrupa’da artan yakın DKK trendleri nedeniyle Türkiye’de DYY akışını destekleyen 
bir eğilim mevcut.  

• Pazarlara merkezi bir konumda bulunan İzmir Avrupa ile Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya’daki 
önemli şirketler arasında köprü görevi görüyor.

• Türkiye’nin büyük bir yurt içi pazarı var ve bu alanda gelecek vaat ediyor. Bu, Türkiye’deki en 
büyük BİT segmenti (%29,7) ve genişleyen yazılım pazarının ülkemizi Fas, Mısır ve Polonya ile 
arasındaki rekabette ilerletmesi bekleniyor.  

• İzmir çok sayıda çağrı merkezi yatırımını da kendine çekiyor. Bu oran, Türkiye’deki çağrı merkezi 
istihdam oranlarının %29’unu oluşturuyor ve İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Ankara 
ve teşviklerin daha yüksek olduğu diğer şehirler ise daha sonraki sıralarda yer alıyor. 

• İzmir Avea, Vodafone, CCH, CCC, Arvato, Turkcell Global, HSB vb. gibi mevcut yatırımlarla kendini 
kanıtlanmış  bir şehir. 

• Yüksek uygunluk, düşük maliyet, uygun kaliteye sahip teknik yardım merkezleri ve insan kaynağı 
tedariği, DYY’lar açısından İzmir’i bölgede ön plana çıkarıyor.

BT HİZMETLERİ

Türkiye ve İzmir’deki yazılım sektörünün bazı önemli noktaları aşağıda 
belirtilmiştir: 

• Türkiye’deki en yüksek büyüme oranına sahip alt sektör (%15) olarak 
parlak bir gelecek vaat ediyor

• Ulusal düzeydeki kamu projeleri ve yatırımları İzmir’de yazılım evleri 
için fırsatlar oluşturacak. 

• Türkiye, BİT açısından diğer sektörlerdeki şirketler için nispeten düşük 
mevcut gelişme seviyesi ile birlikte hızlı gelişmesi beklenen ve parlak 
bir gelecek vaat eden bir yazılım pazarına sahip.

• Sanayileşmiş ve büyük bir şehir olan İzmir’deki yazılım şirketlerinin 
yakınlarında bulunan şirketlerin ve bölgelerin (Denizli, Manisa, Aydın, 
Muğla Antalya vs.) BT dönüşümü için fırsatları yakalaması bekleniyor.

• İzmir’de güçlü bir ayak izi: alt sektörde, yarısı bilgisayar programlama 
konusunda uzmanlaşmış 730 yazılım şirketi (metro bölgesindeki BİT 
şirketlerinin %65’i). İzmir teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan BİT 
şirketlerinin yaklaşık %90’ı yazılım geliştiriyor. 

• Bölgeden rekabet edilen şehirlerle karşılaştırıldığında teknolojik 
geliştirme bölgelerinin (4) ulaşım kolaylığı modern ofis alanı, yakın 
üniversite desteği ve teşvikler açısından yazılım evlerinin yatırımlarını 
çok cazip hale getiriyor.

• İzmir’in Türkiye’deki konumu ve ulaşım kolaylığı yazılım şirketlerinin 
Orta Doğu’nun, Kuzey Afrika’nın ve Rusya’nın büyük pazarlarına ihracat 
yapmasına olanak sağlayacak.

• İzmir’deki yaşam tarzı yazılım geliştirmek, yaratıcılığı ve üretkenliği 
arttırmak için uygundur ve bu da İzmir’i rakip bölgelerin önüne geçirir.

YAZILIM
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İzmir’de, yerel BİT sektörünü desteklemesi beklenen devlet destekli çok sayıda proje vardır. Şu andaki 
en büyük alıcı İzmir Büyükşehir Belediyesi, BİT alt yapısı ile hizmetlerinin iyileştirilmesine çok fazla 
harcama yapmaktadır.  

BÜYÜK PROJELER

İzmirNET Projesi:

Şehirde, Büyükşehir Belediyesinin diğer yerel 
belediyelerle ve kamu kurumları ile bağlantısını 
sağlayan fiber altyapıya yapılan ilk yatırımıdır 
ve 180 km uzunluktadır. Trafik sinyalizasyonu, 
coğrafi bilgilendirme sistemleri, şehir terminal-
leri, kriz yönetimi ve e-belediye hizmetleri dahil 
bazı kamusal hizmetler IzmirNet aracılığı ile or-
ganize edilmektedir.  

Yeniden Geliştirme Bilgi Sistemi:

E-Belediye hizmetlerinin bir bölümüdür, bir 
otomasyon sistemi, bir veri tabanı ve Büyükşe-
hir Belediyesi ve Bölge Belediyeleri arasındaki 
yeniden geliştirme sürecinin izlenmesi için bir 
masa üstü uygulama yazılımı içermektedir.  

Şehir Rehberi:

Belediyenin uzan vadeli projeleri arasındadır. Şe-
hir haritası bulunan, şehirdeki önemli binaların 
3D modellemesini içeren bir rehberdir. Rehberler 
çevrimiçi olarak da  mevcuttur.   

Mezarlık Bilgi Sistemi:

Şehir halkının mezarların yerini bulmasını ko-
laylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir yazılım-
dır. İzmir Büyükşehir alanında bulunan tüm 
mezarlıkları kapsayacaktır.   



İzmir’de BİT sektöründeki yabancı şirket faaliyetleri son 
zamanlarda artmaktadır. Yabancı BİT şirketlerin örnekleri ve 
kuruluş yılları aşağıda belirtilmiştir: 

2008 yılında İzmir’de kurulan Veripark, 200 kişinin çalıştığı bir 
yazılım evidir. 1983 yılında kurulan Xerox İzmir’de kurulan ilk 
yabancı yazılım şirketlerinden biridir. IBM’in de bir veri merkezi 
vardır. Ericsson’un, 200 AR-GE personelinin çalıştığı, MENA 
(Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinden sorumlu bir AR-GE 
merkezi bulunmaktadır. Arvato, Turkcell Global, CCC, Assist 
İzmir’deki çağrı merkezi örneklerinden bazılarıdır. Avea, Vodafone 
ve Türk Telekom iletişim sektöründeki ana aktörlerdir. Yazılım 
şirketlerinin sayısı diğer BİT alanlarından daha fazladır. Bu nedenle 
yazılım BİT’deki ana yatırım alanlarından biridir ve İzmir’de teknik 
yardım şirketleri ve veri merkezleri de yaygındır.    

Yazılım (İzmir’deki bütün BİT şirketlerin %65’i ve BT hizmetlerinde 
(İstanbul’un ardından Türkiye’deki çağrı merkezleri için 2. İşveren) 
nispeten güçlü bir ayakizi bulunmaktadır. 

İZMİR’DEKİ BİLGİ İLETİŞİM VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YATIRIMLARI

Şirket Adı Müşteriler dahil açıklama Yatırım Alanı İzmir’deki Faaliyet Çalışan 
Sayısı

VIPTEL 
Communication

Uluslararası Hizmet Sağlayıcı Teknik yardım Çağrı merkezi 260

TSC 
Communication

Savunma sistemleri konusunda Alman-
ya’dan şirketle çalışmaktadır.

Güvenlik ve emniyet 
ölçümleri konusunda 
danışmanlık

Çağrı merkezi 30

IBM Turkey Türkiye’de BT ve yazılım geliştirme 
hizmetleri sunmaktadır.

Veri merkezi Veri merkezi, afetle mü-
cadele merkezi, teknik 
yardım merkezi

30

ADB24 
Communication IT

Sunexpress International ile birlikte 
çalışmaktadır

Teknik Yardım Çağrı merkezi 80

Kod-A Belge arşivleme ve yönetim teknolojileri 
geliştirir ve küresel pazar için belge 
süreçleri, kayıt yönetim ve arşiv dış kay-
nak kullanım hizmetleri sunmaktadır. 

Teknik Yardım Menderes Organize San-
ayi Bölgesi’nde İşletme 

750

CCC Almanya’dan şirketlerle birlikte çalış-
maktadır

Teknik Yardım Çağrı merkezi 150

Arvato Almanya’dan şirketlerle birlikte çalış-
maktadır

Teknik Yardım Çağrı merkezi 100

Assist Turktelekom, Türk Hava Yolları gibi Türk 
devleriyle birlikte çalışmaktadır

Teknik Yardım Çağrı merkezi 250

CCH Pek çok çağrı merkezine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Ofis Sağlayıcı Ofis Sağlayıcı 50

Turkcell Global Turkcell’e hizmet sunar Teknik Yardım Çağrı merkezi 500

Xerox Xerox, Batı Avrupa, Türkiye ve Suri-
nam’daki bölgesel pazar uzmanlığını 
ekleyerek küresel müşteri hizmetleri 
becerilerini genişletmek amacıyla 2011 
yılında Unamic/HCN adlı bir şirket satın 
almıştır.  

Teknik Yardım İzmir’de bazın merkezi  10

EVB Almanya’daki müşterilerine enerji ve 
elektrik hizmetleri sağlamaktadır.

Teknik Yardım Teknik Yardım Merkezi 200

İzmir’de Faaliyet Gösteren Bazı DKK Şirketleri 
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Şirket Adı Müşteriler dahil açıklama Yatırım 
Alanı

İzmir’deki 
Faaliyet

Çalışan 
Sayısı

Accenture Küresel yönetim danışmanlığı, teknoloji 
hizmetleri ve dış kaynak kullanımı 
şirketidir.

Yazılım, 
dış kaynak 
kullanımı

Yazılım teslim 
merkezi (geliştirme, 
test etme)

50

Monitise İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası 
gibi Türk devlerine yazılım çözümleri 
sunmaktadır.

Yazılım Mobil sonuçlar ve 
yazılım

30

Atlantic 
Technologies 

ERP, CRM, ve CPM yazılım çözümleri Yazılım  CRM Çözümleri  50

Univera 
Software

AD/DC (Otomatik Tanımlama/Veri 
Toplama) Teknolojileri ve Mobil Uygulama 
konularında çözümler üretmekte. Univera, 
yaklaşık 90 kişiden oluşan personeli ile 
birlikte özellikle satış dağıtımı, lojistik 
sistemleri, etiketleme uygulamaları ve 
diğer AD/DC teknolojileri için çözümler 
geliştirmiştir. Univera, 1992 yılından beri 
Türkiye’de bulunan yabancı sermayeli 
şirketler için özel olarak gerçekleştirilen 
başarılı projelerini Avrupa, Asya, Orta 
Doğu ve Afrika ülkelerine taşımaya karar 
vermiştir.   

Yazılım Mobil sonuçlar ve 
yazılım

90

Ericsson (JTI; Dimon Tobacco, Unilever, Nestle AR-GE 
merkezleri

MENA (Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika) bölgesi 
AR-GE merkezi.

200

Relephant Ericsson iletişim ağları, küresel Telekom 
hizmetleri ve multimedya çözümleri 
sunmaktadır. 

Web 
uygulamaları, 
web siteleri

Web sitesi 
uygulamalarında 
tasarım, geliştirme, 
Relephant’ın 
Türkiye’deki tek bağlı 
kuruluşu İzmir’de 
bulunur. 

45

İzmir’de Faaliyet Gösteren Bazı BİT Şirketleri 

Veripark Anlaşılır bir kullanıcı arayüzü gereken 
e-ticaret, dikey arama, CMS uygulamaları 
ve sporla ilgili topluluklar gibi fazla 
miktarda veri ve karmaşık iş akışlarına 
sahip siteler uzmanlık alanıdır.
VeriPark, çok kanallı teslimat, müşteri 
ilişkileri yönetimi ve finansal kuruluşlar 
için borç kaynağı çözümleri alanında önde 
gelen küresel bir sağlayıcıdır. Bankalar, 
kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emekli 
fonları, Telekom şirketleri, broker’lık ve 
yatırım firmaları dahil, dünya genelindeki 
(Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika, Türkiye) 
pek çok işletmeyi dönüştüren teknolojik 
yenilikler oluşturur.   

Yazılım Yazılım evi  200

İZTEK 
Technology

Savunma ve güvenlik teknolojileri, 
madencilik ve teknoloji, yazılım, imalat, 
tarım teknolojisi, gıda teknolojisi. 

Yazılım İZTEKGEB’de yazılım 
evi.

35

Siskon 
Automation 
Systems

Veri toplama, enerji ölçümü, makine 
süreçleri için yazılım geliştiriciler.

Yazılım, teknik 
yardım

İZTEKGEB’de teknik 
yardım merkezi.

35

Netsis Uçtan uca işletme otomasyonu Yazılım, test 
merkezi

Test faaliyetleri dahil, 
yazılım geliştirme 
ofisi.

60

Bimar 
(Arkas)

Deniz nakliyesi ve acente hizmetleri, 
lojistik ve liman/depo operasyonları 
alanında yazılım geliştirme şirketi.  

Yazılım İzmir TDZ’de AR-GE 
merkezi

50

Olgu 
Computer

Türkiye’nin yerel belediyeleri için yazılım 
geliştiriciler.

Yazılım Izmir TDZ’de Güvenlik 
İnternet erişimi

40

Teknokom 
Elektronik

Depo yönetimi, e-ticaret, RFID 
uygulamaları gibi Endüstriyel Uygulamalar 
için yazılım geliştiriciler.

Yazılım İzmir’de depolama 
otomasyonu, yazılım 
geliştirici.

25

Sade 
Teknoloji

Bütünleşik sistem tasarımı, yazılım 
teknolojileri

Firmware Bütünleşik sistem 
tasarımı

 

Şirket Adı Müşteriler dahil açıklama Yatırım 
Alanı

İzmir’deki 
Faaliyet

Çalışan 
Sayısı
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Turkcell Lider telekomünikasyon şirketlerinden 
biridir.

İletişimler Mobil iletişim-bölge 
merkezi

200

Vodafone 
Turkey

Vodafone Türkiye’deki en büyük veri 
merkezini kurmuştur. Vodafone Turkey 
Cloud Technologies Center (Bulut 
Teknolojiler Merkezi) İstanbul’da bulunur. 
Sürekli, kesintisiz hizmet sunmak amacıyla 
BT hizmetleri için İzmir ve Tuzla’ya veri 
merkezleri eklenmiştir.  

Veri merkezi, 
çağrı merkezi

Mobil iletişim-veri 
merkezi

 80

Astron 
(Yaşar 
Holding)

SAP Hizmetleri, danışmanlık, yerel SAP 
ortağı

Hizmet 
sağlayıcı

Yazılım geliştirme, 
iletişim/network, 
donanım, barındırma 
hizmeti, güvenlik, 
danışmanlık/eğitim

100

Avea İletişim, İnternet İletişim İletişim -Dağıtım- 
Çağrı Merkezi

 850

Sade Grup Elektronik cihaz üretimi, İzmir, İstanbul 
ve Barselona’daki ofisler. AR-GE, tasarım, 
yazılım, seri üretim, kurulum ve satış 
sonrası hizmet desteği.

Yazılım & 
AR-GE & Veri 
Merkezi

Yazılım & AR-GE & 
Veri Merkezi

55

Cloud Ararat Cloud Ararat küresel bir bulut hizmetleri 
ve BT çözümleri şirketidir, yeni kurulan 
şirketlerden büyük işletmelere kadar 
pek çok alanda ölçek uygulamaları ve 
teknoloji ürünleri sunabilir. Cloud Ararat 
ekipleri, bulut çözümlerini benimseyerek, 
yöneterek ve iyileştirerek kuruluşların 
işletme hedeflerine ulaşmasına yardımcı 
olan özel bulut hizmetleridir. 

BT hizmetleri Merkez, AR-GE 
merkezi

6

Broadangle Çevrimiçi video teslimatı için Hizmet 
uygulamaları olarak Yazılım geliştirme. 

Yazılım evi Yazılım evi 12

Avandel Satış Kuvveti Danışmanlık Ortağı deneyim 
ve uzmanlıktan güç alarak uygulama, 
uygulama geliştirme ve destek için hizmet 
sunmaktadır.  

BT hizmetleri 32

Kentkart Çoğunlukla belediyelere BT çözümleri 
sunmaktadır.

Yazılım & 
Donanım

AR-GE Merkezi 100

Şirket Adı Müşteriler dahil açıklama Yatırım 
Alanı

İzmir’deki 
Faaliyet

Çalışan 
Sayısı
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78 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, Rusya ve Almanya’nın ardından Avrupa’daki en büyük 3.üncü 
nüfusuna sahip ülkedir. Aynı zamanda, ortalama yaş karşılaştırılması açısından Türkiye, Avrupa’da en 
genç işgücüne sahip ülkedir.

Türkiye’deki işgücü 28 milyonun üzerindedir (toplam nüfusun %36’sı) ve ortalama yaşın düşük 
olması bu trendin gelecekte de devam edeceğini gösterir. İşgücü miktarına ilave olarak, Türkiye’nin 
işgücünün İK becerileri de artıştadır. Bu durum, eğitim seviyesi ile okuma oranının artışına, eğitimi 
destekleyen politikalara ve Türkiye’de hızla çoğalan yükseköğrenim kurumlarının kalitesinin ve 
miktarının artmasına bağlıdır.   

İNSAN KAYNAKLARI

Türkiye’de İş Gücü

Kalifiye 
İşçi 

Kalifiye 
Mühendislerin 
Mevcut Olması

İşinin Ehli 
Yöneticilerin 
Mevcut Olması

BT 
Becerilerinin 
Mevcut 
Olması

Ortalama 
Skor

Danimarka 7,57 8,03 7,15 8,60 7,84

İrlanda 8,09 7,74 7,33 7,96 7,78

Fransa 6,26 8,16 5,93 8,24 7,15

Singapur 5,46 7,41 6,23 8,20 6,83

Türkiye 5,96 7,08 6,00 7,42 6,62

İspanya 6,38 7,75 4,89 7,08 6,53

Almanya 5,45 6,12 6,00 7,08 6,16

Polonya 5,42 5,58 5,15 7,54 5,92

İşgücü Karşılaştırmalı Rekabet Endeksi (skor ne kadar yüksekse o kadar iyidir)

Kaynak: IMD Yıllığı, 2014
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2013 – Saatlik işgücü 
maliyeti € olarak

Genel İşletme 
Ekonomisi

Endüstri İnşaat Hizmetler

Polonya 7,6 7,4 7,6 6,4 7,5

Danimarka 38,4 39,6 38,7 34,6 40,8

Fransa 34,3 35,0 36,8 30,6 34,8

Almanya 31,3 31,7 36,5 24,6 29,0

İrlanda 29,0 27,6 30,7 25,5 26,7

İspanya 21,1 20,9 23,3 20,3 20,1

Türkiye 5,9 6,7 6,1 5,5 8,4

Singapur 23,6 34,9 32,3 26,0 22,6

Fas 8,7 10,0 7,0 6,8 7,2

Kalifiye işgücünün yanı sıra hem kalifiye hem de kalifiye olmayan işgücündeki rekabetçi fiyat, Türk 
işgücünün potansiyel DYY’ler için daha fazla fırsat sunabildiği yatırımcılar için önemli bir göstergedir. 
Türkiye’deki işgücünün maliyeti, Doğu ve Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki maaş oranına daha 
yakındır ve avantajlı bir durum sunar.   

Bazı Ülkelerde Farklı Sektörlerdeki İşgücü Maliyetleri

Kaynak: Eurostat, Dünya Bankası, OECD ve Turkstat (2012 yılında TUIK/Turkstat Türkiye’de farklı sektörlerde işçi maliyetlerini yayınlamıştır.
2013 maliyetleri artış oranlarına uygun olarak hesaplanmıştır. 13



İş Kanununa göre, çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir. Haftalık çalışma 
süresi, günde 11 saati geçmediği sürece iş günleri arasında bölünebilir. 
Taraflarca aksi şekilde anlaşmaya varılmadığı sürece, bu 45 saat iş günlerine 
eşit şekilde dağıtılır. 

Haftada 45 saati geçen çalışma için ödemeler kural olarak “fazla mesai 
süresi” kapsamında yapılır. Fazla mesaide çalışılan her saat için ödenecek 
tutar normal saatlik ücretin yüzde elli fazlasıdır. Fazla mesai yapan işçilere 
ödemen yapmak yerine, fazladan çalışılan her saat için 1,5 saat dinlenme 
süresi verilmesi de tercih edilebilir. Hafta sonlarındaki ve resmi tatillerdeki 
fazla mesailer için işçiye ilave günlük ücret ödenir. Bu tür ücretler, çalışanlar 
ile işveren arasında imzalanan toplu iş sözleşmelerine veya bireysel iş 
sözleşmelerine bağlı olarak arttırılabilir. Toplam fazla mesai süresi yılda 270 
saati aşamaz.      

İŞ KANUNU

Saat/
Gün 
sayısı

 Notlar 

Mevcut Bulu-
nan Saat 

9 Normal çalışma süresi haftada en fazla 45 
saattir. Haftalık çalışma süresi, günde 11 
saati geçmediği sürece iş günleri arasında 
bölünebilir. Taraflarca aksi şekilde anlaşmaya 
varılmadığı sürece, bu 45 saat iş günlerine 
eşit şekilde dağıtılır.   

Öğle Yemeği 
Molası

1 Günde 7,5 saatlin altındaki çalışmalarda mola 
süresi daha az olacaktır.

Diğer Molalar - Öğlen yemeği molasına dahildir. 

Net Mevcut  9,0 Öğle yemeği molası çalışma saatlerine dahil 
değildir.

Haftalık çalış-
ma günü

6,0 Haftanın bir günü, haftalık tatil olarak 
verilmelidir.

Çalışma Süresi Molası

Tatiller Gün sayısı  Notlar 

Toplam Ücretli İzinler 14,00 Haftalık Tatil Günleri buna dahil değildir.  Bir 
yılda 52 (her hafta için bir gün) haftalık tatil 
günü vardır. Ücretli izin süresi çalışan, şir-
ketteki ilk yılını doldurduktan sonra başlar. 
Aşağıdaki şekilde uygulanır:
14 iş günü (1-5 yıl), 20 iş günü (15 yıl), 26 iş 
günü (15 yıl veya yukarısı)

Resmi Tatiller 14 Bir yılda toplam sekiz adet ücretli tatil 
vardır. Altı tanesi ücretli resmi tatildir (1 
Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağus-
tos ve 29 Ekim) iki tanesi ise dini bayram-
lardır (3,5 gün ve 4,5 gün). Ulusal bayram-
larda ve genel tatillerde çalışmanın devam 
edip etmeyeceği toplu iş sözleşmelerinde 
veya bireysel iş sözleşmelerinde anlaşmaya 
bağlanır. Aksine bir hüküm olmadığı sürece, 
çalışma belirtilen günlerde gerçekleştirile-
bilir. 

Hastalık İzni 1 Hafta Türk İş Kanunun Madde 46 (c)’ya göre, tüm 
çalışanların, desteleyen bir doktor raporu 
olması halinde en fazla bir haftalık ücretli 
hastalık izni alma hakkı vardır. Hastalık izni 
uzatılabilir. Uzatılan hastalık izni ücretsiz 
olacaktır. İş Kanununda belirtilen sürenin 
haricinde, (6) altı haftayı geçen hastalık izni 
alınması durumunda hizmet akdi bildirim 
yapılmaksızın sonlandırılabilir.   

Çalışanların Tatilleri



Maaş Bilgisi  

Çalışan 
Kesintisi 
(%)

İşveren 
Katkısı (%)

Notlar

Emekli Maaşı 9 11  -

Sağlık 5 7,5 Genel Sağlık Sigortası

Yeniden Eğitim 
İşgücü fonu

0 0  -

Mesleki Risk 0 2 Kısa süreli sigorta primi

Tazminat 0 0 Tazminat ödemesi, çalışanın son 
30 günlük döneme ait brüt maaşı 
üzerinden hesaplanır.  Bu maaş, 
hizmet akdinin başlangıcından 
itibaren geçen yıl sayısı ile çarpılır. 
Burada hiçbir katkı geçerli değildir. 
Ayrıntıları linkte bulabilirsiniz: 
http://www.investinizmir.com/en/
html/1130/Labor+and+Social+Se-
curity

Tatil Primi 0 0 Zorunlu değildir.

Tatil Priminden 
Çalışan Kesintisi

0 0 Zorunlu değildir.

13.üncü Maaş 0 0 Zorunlu değildir. Eğer çalışana 
13.üncü maaşın verilmesine karar 
verilmişse, tüm yüzdeler geçerli 
olacaktır.  

13.üncü Maaşa 
Sosyal Sigorta 
Katkısı

0 0 Zorunlu değildir. Eğer çalışana 
13.üncü maaşın verilmesine karar 
verilmişse, tüm yüzdeler geçerli 
olacaktır. 

Diğer 1 2 İşsizlik Sigortası Primi

Bordro Katkıları 

Değerler Notlar 

Yasal Zorunluluk Olarak Asgari 
Ücret

1.935,23 TL (iş 
verene maliyeti)

Türkiye’de asgari ücret işçiler için 
yakın zamanda %30 arttırılarak 
1,300 TL’ye çıkarılmıştır (net 
maaş) (430$ civarında).

Maaş Artışı (Ortalama) 8,0% -

BPO’da tipik Yıllık Yıpranma 
Oranı

6,0% Yıpranma oranı %5-%7 arasın-
dadır. Oran, şirketin boyutuna 
göre değişir. Şirketin büyük bir 
kurumsal şirket olması durumun-
da, oran azalır.   

Fazla Mesai Ücretleri 50,0%  -

Gece Vardiyası Ücret Farkı 0,0% Gece vardiyası çalışma süresi 7,5 
saati aşamaz. Fazla mesai öde-
mesi, çalışma süresinin 7,5 saati 
aşması durumunda ödenir.

Gece Vardiyası Süresi 7,50 İş Kanunu’na göre, gece vardiyası 
saat 20.00’de başlar ve saat 
06.00’da sona erer. 

Sicil sorgulama - Zorunlu değildir. Ücretsizdir. 
Çalışan çevrimiçi olarak sunabilir.

Uyuşturucu testi - Zorunlu değildir. Eğer gerekirse 
ücreti çalışan tarafından ödenir.

Yol Ücreti - Zorunlu değildir. Ancak, İzmir’de 
yaygın bir uygulamadır.  Özellikle 
de şehir merkezinin dışındaki 
büyük şirketler çalışanlar için 
servis sunar.

Gece Vardiyası Yol Ücreti -



İzmir, 4.113.072 nüfusu ile Türkiye nüfusunun %5,3’üne ve Ege Bölgesi nüfusunun %39’una sahiptir. 
30 yaş altındaki genç nüfus İzmir nüfusunun %42’sini oluşturmaktadır. Yatırımcılar için dinamik bir 
iş gücü sunan İzmir, nüfusun büyüklüğü ve sosyoekonomik gelişme açısından 81 il arasında üçüncü 
sırada yer almaktadır.  

İzmir’de işsizlik oranı Türkiye verilerinin üzerindeyken iş gücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının 
üzerindedir. İş gücüne katılım oranının yüksek olmasının nedenlerinden biri de kadınların iş dünyasında 
aktif rol oynamasıdır.   

81 il arasında üçüncü sırada yer alan İzmir’de ortalama eğitim süresi 8,6 yıl ve okuryazarlık oranı 
da Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu da eğitim seviyesinin bir başka önemli göstergesidir. İzmir, 9 
üniversitesi, meslek yüksek okulları ile fakülteleri ve yüksek düzeydeki yabancı dil bilgisi ile kalifiye 
insan kaynakları açısından Türkiye’de öne çıkmaktadır.    

İzmir, eğitim istatistikleri açısından ulusal ortalamanın üzerinde bir performansa sahiptir. Ayrıca, 
üniversite mezunlarının oranı da ulusal ortalamanın üzerinde bu da özellikle BİT gibi yüksek katma 
değerli sektörler için kalifiye iş gücü açısından İzmir’e daha yüksek bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 

İZMİR’DE İNSAN KAYNAKLARI VE İŞGÜCÜ HAVUZU

Üniversitelerin ve Yüksek 

Öğrenim Gören Kişilerin 

Sayısının Arttırılması

Üniversitelerin ve Yüksek 

Öğrenim Gören Kişilerin 

Sayısının Arttırılması
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İZMİR’DE İNSAN KAYNAKLARI VE İŞGÜCÜ HAVUZU

Üniversite’nin 
Adı

Kuruluş 
Yılı

Fakülte 
Sayısı

Yüksek 
Okullar

Enstitüler Öğrenci 
Sayısı

Mezun 
Sayısı

Ege 
Üniversitesi

1955 11 15 8 49.228 7.054

Dokuz Eylül 
Üniversitesi

1982 14 9 6 69.183 8002

İzmir Teknoloji 
Enstitüsü

1992 3 1 1 4.106 302

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi

2001 7 4 3 8062 924

Yaşar 
Üniversitesi

2001 7 3 2 7.999 818

Gediz 
Üniversitesi

2007 5 2 2 7126 864

İzmir 
Üniversitesi

2008 7 4 2 5394 996

İzmir Kâtip 
Çelebi 
Üniversitesi

2010 12 3 3 6162 198

Şifa 
Üniversitesi

2011 3 1 1 2636 357

TOPLAM 69 42 28 159.896 19.515

İzmir’deki Üniversiteler hakkında İstatistiksel Bilgi (2016)

İzmir üniversitelerinde toplam 24 farklı mühendislik bölümü bulunuyor.  Bunlardan 
bazıları bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, mekanik 
mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği. 
Eğitim sistemi uluslararası standartlara uygun şekilde sürekli iyileşmekte ve bu 
durum her yıl daha fazla sayıda yabancı öğrenciyi İzmir’e çekmekte. Bu iki unsur da 
şehrin küresel seviyede uluslararası arenada öne çıkmasına katkı sağlamaktadır. 

Mühendislik 
Fakültesi

Fen 
Fakültesi

Ekonomi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi

Dokuz Eylül 
Üniversitesi

762 270 1355

Ege Üniversitesi 667 630 452

Gediz Üniversitesi 122 0 136

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi

128 0 247

İzmir Üniversitesi 155 0 158

İzmir Teknoloji 
Enstitüsü

173 65 0

Yaşar Üniversitesi 83 0 136

TOTAL 2090 965 2483

Seçilen Fakülteler için Mezun Olmuş Öğrenci Sayısı

2016 yılı itibarıyla İzmir’deki yerel iş gücünün geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine aktif olarak 
katkıda bulunan 9 üniversite bulunmaktadır: Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gediz 
Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Katip 
Çelebi Üniversitesi, Şifa Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi. 

Üniversitelerin ve Yüksek Öğrenim Gören Kişilerin Sayısı

Kaynak: İzmir Üniversitesi

Kaynak: İzmir Üniversitesi
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  Mezunların 
Sayısı 

Mezunların 
Sayısı 

Mezunların 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı

Üniversiteler Fakülte 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013/2014 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi

Bilgisayar 
ve Yazılım 
Mühendisliği

55 64 71 90

Elektrik –
Elektronik 
Mühendisliği

25 33 34 100

Ege 
Üniversitesi

Bilgisayar 
Mühendisliği

100 103 105 108

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği

60 50 80 82

Gediz 
Üniversitesi

Bilgisayar 
Mühendisliği

0 0 2 38

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği

0 0 0 44

İzmir 
Üniversitesi

Elektronik 
ve İletişim 
Mühendisliği

0 6 42 37

Yazılım 
Mühendisliği

0 0 0 44

Bilgisayar 
Mühendisliği

0 0 0 39

İlgili Bölümlerden Mezun Olanların ve Öğrencilerin Sayısı
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Üniversiteler Fakülte 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013/2014 

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(UOLP SUNY 
Fredonia)

54 53 52 42

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği

0 0 0 56

Yazılım 
Mühendisliği 
(UOLP SUNY 
Fredonia)

45 53 46 58

Şifa 
Üniversitesi

Mühendislik 
Fakültesi 

0 0 0 0

Yaşar 
Üniversitesi

Bilgisayar 
Mühendisliği

38 65 67 68

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği

0 4 28 26

Yazılım 
Mühendisliği 

0 0 4 9

  Mezunların 
Sayısı 

Mezunların 
Sayısı 

Mezunların 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı

Yukarıdaki istatisklere bakıldığında, her yıl BİT ile ilgili mühendislik bölümlerinden 
mezun olanların sayısının sürekli arttığını görüyoruz (2011 yılında 443, 2012 yılında 
504, 2013 yılında 605 ve 2014 yılında 1225). Bu aynı zamanda İzmir’in tek başına 
her yıl 700’den fazla BİT odaklı mühendis yetiştirdiği anlamına gelmekte. Şehrin 
yetiştirdiği kişiler özellikle RE sektörü için uygun niteliklere sahiptir.  

İzmir’de farklı mühendislik departmanlarından mezun olanların sayısına 
baktığımızda, bilgisayar mühendisliğinin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 
bölümler arasında olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni kurulan üniversitelerde 
şehir, BİT sektörü ile ilgili oldukça fazla sayıda mühendis yetiştirmeye başlamıştır.   

Bu nedenle, hem sektörel hem de akademik bazda gelişme ve mühendis sayısının 
artmasıyla yüksek katma değerli sektörlerin artan ilgisi açısından önemli 
potansiyel arz etmekte.

Bu rakamlar aynı zamanda eğitim sağlayıcıların BİT sektörü hakkına bilgi sahibi 
olduğu ve İzmir’de sektörel sürdürülebirlilik için büyümenin devam etmesinin 
daha fazla destekleneceği konusunda güçlü bir mesaj vermekte. 

İzmir’de ayrıca, özellikle yüksek katma değerli sektörler için çok önemli olan çok 
sayıda meslek okulu ile teknik okul bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda belirtildiği 
gibi, bu meslek okulları ile teknik okullarda  elektrik ve elektronik, endüstriyel 
otomasyon ve mekanik teknoloji bölümleri bulunmaktadır.

İlgili eğitim Alanları Kapsanan Alt Alanlar Okul 
Sayısı

Bilgi Teknolojisi Alanı
Bilgisayar Teknik Servisi
Veri Tabanı Programlama
Web Programlama
Şebeke Operasyonları

65 okul

Elektrik ve Elektronik 
Teknolojileri Alanı

Elektrik Kurulumları ve Elektrik Panosu Kurulumu
Endüstriyel Onarım ve Bakım
Bobin Sarımı
İletişim Sistemleri
Video ve Ses Sistemleri

36 okul

Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojileri Alanı

Endüstriyel Kontrol
Mekatronik 3 okul

Mekanik Teknolojiler 
Alanı

Bilgisayar Destekli Makine İmalatı
Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
Makine Bakımı ve Onarımı
İç Mekan Teknik Tasarımı

18 okul

İzmir’deki Meslek Okulları ve Teknik Okullar 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı

Kaynak: İzmir Üniversitesi
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Türkiye’de yabancı dil eğitimi ilk okullarda, orta okullarda, liselerde ve 
üniversitelerde mecburi olarak verilmekte. Ancak yine de, okulların tiplerine 
göre eğitim kalitesi değişmekte ve buna bağlı olarak da ders saatleri farklılık 
göstermekte. Örneğin, özel ilk okullarda ve liselerde tüm dersler belirli bir 
yabancı dilde verilirken, devlet okullarında yabancı dil eğitimi yabancı dil 
derslerinde verilmekte. Bunun yanı sıra, İngilizce, Almanca, Fransızca ve 
İtalyanca gibi önde gelen Avrupa dillerinin yanı sıra Rusya, Japonca veya 
Çince gibi dillerin öğretildiği ve resmi eğitim veren kurumlar da vardır.    

Yabancı dilde eğitim veren 50 orta okul ve lise vardır. Bu okulların yanı sıra, sadece yabancı öğrencilerin 
eğitim alabildiği bir orta okul bulunmaktadır.  

YABANCI DİL EĞİTİMİ İzmir’de Orta Okullarda Yabancı Dil Eğitimi

Okul Web sitesi Eğitim Dili Yaklaşık 
Mezun 
Sayısı

TAKEV Özel Anadolu Lisesi www.takev.k12.tr Almanca 
(İkinci Dil: İngilizce)

120

Bornova Anadolu Lisesi http://mebk12.meb.
gov.tr/meb_iys_do-
syalar/35/06/164773/ 

Almanca 
(İkinci Dil: İngilizce)

140

Özel Türk Lisesi www.ozelturkkoleji.com İngilizce 
(İkinci Dil: Almanca)

200

Özel Fatih Lisesi www.fatih.net İngilizce 220
Özel Çamlaraltı Lisesi www.camlaralti.k12.tr İngilizce 

(İkinci Dil: Almanca)
100

Özel Ege Lisesi www.egelisesi.k12.tr İngilizce 
(İkinci Dil: Almanca)

80

Özel Yamanlar Anadolu 
Lisesi

www.yamanlar.k12.tr İngilizce 
(İkinci Dil: Almanca)

160

Özel İzmir Amerikan Koleji www.aci.k12.tr İngilizce 
(İkinci Dil: Almanca)

110

Özel Çakabey Lisesi www.cakabey.k12.tr İngilizce 
(İkinci Dil: Almanca)

80

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel 
Lisesi

www.tedaliaga.k12.tr İngilizce 
(İkinci Dil: Almanca)

90

MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Anadolu Lisesi

www.mevİzmirokullari.k12.tr İngilizce 80

Özel Gelişim Koleji www.gelisim.k12.tr İngilizce 100
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi www.isikkent.k12.tr İngilizce 

(İkinci Dil: Almanca)
100

Saint Joseph Özel Fransız 
Lisesi

www.İzmirsj.k12.tr Fransızca 
(İkinci Dil: İngilizce)

90

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi www.tfl.k12.tr Fransızca 
(İkinci Dil: İngilizce)

90

Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Okul Seviyesindeki Özel Eğitim Kurumları 

Kaynak: meb.gov.tr (Özel Eğitim Kurumları, Özel Okullar Listesi)20



İzmir şehrinde, 2014 yılı itibariyle toplam dokuz üniversite bulunuyor ve bunların dört tanesi devlet 
üniversitesi, kalan beş tanesi ise de özel üniversitedir. İzmir üniversitelerinde toplam 72 fakülte ve 
42 yüksekokul bulunuyor. Üniversitelerin ilk yılında hazırlık sınıfı okuyarak bir yıl süreyle yabancı 
dil eğitimi almak zorunludur. Bu hazırlık sınıfından muaf olmak için, öğrencilerin yabancı dil yetenek 
sınavında, belirlenmiş minimum muafiyet puanı alması gerekir. Üniversitelerde hazırlık sınıfının yanı 
sıra, %100 veya kısmi İngilizce dil eğitimi de verilmektedir.   

İzmir’de Üniversitelerde Yabancı Dil Eğitimi

Üniversite Adı Fakülte Mezunların 
Sayısı 
(2011-2012)

Foreign 
Language

Dokuz Eylül 
Üniversitesi

İşletme Fakültesi 214 100% İngilizce

Mühendislik Fakültesi 777 70% İngilizce

Ege Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler 430 70% İngilizce

Mühendislik Fakültesi 783 70% İngilizce

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi

İşletme Fakültesi 409 100% İngilizce

Mühendislik Fakültesi 161 100% İngilizce

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi 141 100% İngilizce

Mühendislik Fakültesi 132 100% İngilizce

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi 256 100% İngilizce

İzmir Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler 57 100% İngilizce

Mühendislik Fakültesi 84 100% İngilizce

Gediz Üniversitesi İşletme Fakültesi 294 -

Mühendislik Fakültesi 278 -

Katip Çelebi 
Üniversitesi

İşletme Fakültesi - 100% İngilizce

Mühendislik Fakültesi - 100% İngilizce

İzmir Üniversitelerinde Yabancı Dil Eğitim Seviyesi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların yanı sıra, yabancı dil eğitimi veren 
kurslar da bulunur. 130’dan fazla kurs, Özel Eğitim Kurumları Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak faaliyet göstermekte. Böylece her yaş için farklı seviyelerde 
yabancı dil öğrenme fırsatı sunulmaktadır.   

Özel Kurslar

Kaynak: İzmir Üniversiteleri 21



İzmir’in yaşam tarzı ve yüksek yaşam kalitesi İzmir’in Türkiye’deki diğer şehirler karşısındaki en önemli 
özelliklerinden birisidir. İzmir’in yaşam tarzının pek çok avantajı vardır, turistik cazibe merkezlerine 
yakındır, stres düzeyi düşüktür, şehir trafiği yoğun değildir ve sosyal yaşam elverişlidir. İzmir;    

• Yaşam Endeksi Kalitesi açısından Türkiye’de 1.inci sıradadır (MasterCard, 2011)

• Sosyal Sermaye Endeksi açısından Türkiye’de 1.inci sıradadır (Kalkınma Bakanlığı, 2012)

• En hızlı büyüyen büyükşehirler arasında dünyada 2.nci sıradadır (Brookings Institute, Global 
Metro Monitor 2014)

İzmir, kentlilere hem yaşam kalitesi hem de rekabetçi yaşam standardı sunmaktadır. Bunun yanında 
ev masraflarının yaklaşık yarısını oluşturan ürünler ve hizmetler burada daha ucuzdur.  

• Eğitim hizmetleri İstanbul’dakinden yaklaşık %25 daha ucuzdur

• Elektrikli veya elektrikli olmayan ev aletleri Ankara’dakinden yaklaşık %6, İstanbul’dakinden ise 
%2 daha ucuzdur. 

• Kira, elektrik, su ve gaz harcamaları İstanbul’dakinden yaklaşık %18 daha düşüktür. 

• Sağlık hizmetleri ve ürün fiyatları Ankara’dakinden yaklaşık %7, İstanbul’dakinden %1 daha 
düşüktür. 

• Eğlence ve kültürel aktiviteler İstanbul’dakinden yaklaşık %12, Ankara’dakinden %6 daha ucuzdur. 

• Yiyecek ve alkolsüz içecekler İstanbul’dakinden yaklaşık %6 daha ucuzdur. 

Sonuç olarak; aynı maaşı alan çalışanların satın alam gücü daha yüksektir. Daha düşük iş gücü ile 
üretim maliyetlerini düşürme fırsatı vardır. İzmir’deki ortalama maaşlar İstanbul’dakinden %20-30, 
Ankara’dakinden ise %10-20 daha düşüktür. 

İZMİR’IN YAŞAM KALİTESİ VE REKABETÇİ FİYATLAR
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İZMİR’IN YAŞAM KALİTESİ VE REKABETÇİ FİYATLAR

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
(Teknoparklar / TGB’ler)

DESTEKLER – TEŞVİKLER 

AR-GE ve Tasarım Merkezleri 
için Teşvikler

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan işletmeler aşağıdaki avantajlardan faydalanabilir: 

• Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kârlar gelir ve kurumlar vergisinden 
muaftır.

• Teknoparklarda geliştirilen uygulama yazılımı satışı KDV’den muaftır. Bunlara sistem 
yönetiminde, veri yönetiminde, işletme uygulamalarında, çeşitli işletme sektörleri, internette, 
mobil telefonlarda ve askeri komut kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dahildir.

• Bölgede istihdam edilen AR-GE ve destek personeli maaşları (üstlendikleri işlere dair maaşları) 
tüm vergilerden muaftır.

Teknoparkların dışında bulunan fakat AR-GE veya Tasarım personeli sayısı 
15’in üzerinde olan işletmeler AR-GE / Tasarım Merkezi olarak kabul edilir 
ve aşağıdaki teşviklerden faydalanabilir: 

• Şirketin gerçekleştirdiği münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına 
yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü ticari 
kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir,

• Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde yapılan Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı ticari 
kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir,

• Çalışanlar için gelir stopaj vergisi muafiyeti (bu madde 31 Aralık 2023 
tarihine kadar geçerli olacaktır)

• İşverenler için 5 yıllık sosyal güvenlik primi %50 muafiyeti 

• Uygulanabilir belgeler için damga vergisi muafiyeti

• Kamu kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar tarafından verilen 
bazı fonların vergiden düşürülmesi

• Temel bilimler mezunlarının Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde istihdam 
edilmesi halinde; maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıllığına 
Bakanlık tarafından karşılanacaktır,

Teknoparklardaki Vergi İndirimleri ve 
İstisnalar

Teknopark 
içinde

Teknopark dışında

Kurum / Gelir Vergisi %0 Kurum Vergisi %20
Gelir Vergisi: %15-%35

KDV %0 %8-%18

Kişisel Maliyetler

Gelir Vergisi %0 %15-%35

Sosyal Güvenlik Primleri 
(çalışan payı)

%14 %14

Sosyal Güvenlik Primleri 
(işveren payı)

%9,75 %19,5

İşsizlik Sigortası Ödemeleri %2- %3 %2- %3

Damga Vergisi 0 %0,5- %0,1

TGB’lerdeki Vergi İndirimleri ve İstisnalar
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İşletmeler, AR-GE projelerini hayata geçirmek amacıyla farklı fonlardan 
faydalanabilir. Hem TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu) hem de TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) AR-GE ile ilgili 
harcamaları ve AR-GE projeleri için sermaye ikrazlarını tazmin eder veya 
hibe eder. 

TÜBİTAK teşvikleri için uygun projeler:

• Konsept geliştirme

• Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması

• Bir konseptin tasarıma dönüştürülmesinde laboratuvar çalışmaları

• Tasarım ve taslak çalışmaları

• Prototip üretimi

• Pilot tesislerin inşası

• Test üretimi

• Patent ve lisans çalışmaları

• Ürün tasarımından kaynaklanan satış sonrası sorunların giderilmesi ile 
ilgili faaliyetler

AR-GE Projeler için TÜBİTAK 
Destekleri

BİT Sektörü için Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Personel eğitimi için İŞKUR destekleri

Ekonomi Bakanlığı BİT şirketleri için çok  sayıda destek veriyor

• Sektör, uluslararası mevzuat ve yatırım konularındaki raporlar için harcamalar (100.000$/yıl, %60)

• Bilgisayar oyunlarının uluslararası pazarlarda pazarlanması için harcamalar (100.000$, %50)

• Bilgisayar uygulamalarının satışı için komisyon harcamaları (50.000$, %50)

• Yurt dışında yapılan etkinliler, fuarlar, konferanslar ile ilgili tanıtımi sponsorluk, reklam ve katılım 
harcamaları (300.000$/yıl, %50)

• Yurt dışında apılan fuarlara, kongrelere ve konferanslara katılım için harcamalar (15.000$/etkinlik, 
%70)

• Arama motorlarındaki reklam ve tanıtım harcamaları (100.000$/yıl, %50)

• Yurt dışındaki ülkenin ofis / birim kiraları için dört yıllık harcamalar (200.000/yıl, %60)

• Uluslararası mevzuatlar ve uluslararası pazarlar için belge harcamaları (50.000$/yıl, %50)

• Pazarlama stratejileri ve akreditasyon gibi danışmanlık hizmetleri için harcamalar (200.000$/yıl, 
%50)

Ulusal İş Bulma Kurumu İŞKUR mesleği eğitim projelerini maksimum 6 ay süreyle destekleyebilir. 

• İŞKUR’a kayıtlı stajyerler ve işsiz adaylar için, istihdam öncesi eğitim dönemi süresince doğrudan 
maaş desteği (kısmi maaş= 25 TRY/gün).  

• Sosyal güvenlik primlerinin harcamaları (İş kazaları ve meslek hastalıkları) İŞKUR tarafından 
karşılanır.

• Eğitmenin ücreti, enerji ve su faturaları gibi program harcamaları kısmi olarak İŞKUR tarafından 
işverene ödenir. Toplam tutar kursiyer başına maliyete göre hesaplanır ve işveren verilen 
hizmetler için İŞKUR’a faturalama yapmalıdır. 

• İŞKUR, eğitim programında işvereni (şirket) kanuni taraf olarak kabul etmektedir.

• Programdan sonra belirli sayıda (yüzde) kursiyer istihdam edilmelidir 
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Personel eğitimi için İŞKUR destekleri

Şirketler, Türk Patent Enstitüsü aracılığı ile hem Uluslararası Patent Sistemi’ne hem de Avrupa 
Patent Konvansiyonu’na başvurabilir. Türkiye, Uluslararası Patent Sistemi’ne (PCT)  ve Avrupa Patent 
Konvansiyonu’na (EPC) üye bir devlettir. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Türkiye’nin resmi patent başvuru 
kuruluşudur ve üç tür patent başvurusu bulunmaktadır.     

• Ulusal Patent Başvurusu 

• Avrupa Patent Başvurusu (maksimum 40 ülke için geçerlidir)

• Uluslararası Patent Başvurusu (maksimum 147 ülke için geçerlidir)

• Uluslararası patentler için başvuru (PCT) iki farklı şekilde yapılabilir:

• Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ndeki (WIPO) çevrimiçi hizmet aracılığı ile yapılabilir. Prosedür ulusal 
patent prosedürü ile aynı değildir. PCT üyesi tüm ülkeler için aynı olan evrensel bir prosedürü 
vardır.   

• Başvuru süreci Türk Patent Enstitüsünün (TPE) yardımı ile de yapılabilir. Denetleme raporu 
oluşturulduktan sonra prosedürler aynıdır. Eğer başvuru sahibi isterse, rapor oluşturulduktan 
sonra, bir ara değerlendirme yapılabilir. Ardından, başvuru sahibi patentin aktif olacağı ülkeleri 
seçer.

• EPC için, Türkiye’de başvurudan sorumlu iki kuruluş vardır: Avrupa Patent Ofisi ve TPE.  Bir ürün 
patenti için prosedürler PCT için, patentin geçerli olacağı zaman ve ülkeler dışında, aynıdır.

Türkiye’de patent firmaları her tür patent için başvuru sürecinde yardımcı olabilir. Başvuru sahiplerinin 
patent almak için gerekli bilginin ve belgelerin toplamasına yardım eden danışmanlar olarak hareket 
ederler.  

Patent Sistemi

25



YATIRIM ALANLARI

Aktörler için belirli altyapı gerekliliklerinin sağlandığı ve belli destek mekanizmalarının bilinçli 
olarak tasarlanıp sağlandığı mevcut gayrimenkul alt yapısının varlığı, uygunluğu ve kalitesi belli iş 
aktivitelerini belirli bir lokasyona toplayarak sektörel gelişim sağlamanın gerekli temelini oluşturur.  

Bu alanlar ayrıca var olan endüstriyel yeterli çoğunluğun ve halihazırda mevcut bir know-how’ın 
işaretlerini vermelidirler. Sadece firma kökenlerine ve aktivitelerine bakarak, lokasyonların yerel 
ekonomik aktivite yapısı ve dinamikleri hakkında oldukça gerçekçi analizler formüle edilebilir. 

Bu nedenle, belirli bir yere potansiyel BİT yatırımları için karar almayı etkileyen öncelikli parametreler 
arasında gayrimenkul bulunur. 

Bu alanlar şu şekilde belirtilebilir; 

Uygun modern ofis alanı: TGB’ler dışında ve kentsel bölgelerde uygun kaliteli internet bağlantısı 
sunan ofis alanları BİT şirketlerinin operasyonları için önemlidir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler): TGB’ler BİT aktiviteleri ve teknoloji bölgesine yatırım 
çekmek için tasarlanmıştır. Yazılım geliştirme ve AR-GE aktivitelerinin gelirleri 2023 yılına kadar gelir 
vergisinden muaftır. Bu bölgede üretilen yazılımın (sistem yönetimi, veri yönetimi, işletme başvuruları, 
internet, cep telefonları vs.) satışları KDV’den muaftır. AR-GE çalışanları da tüm vergilerden muaftır. 
Şirketler bölgede üretilen ürünlere yatırım yapabilir. 2024 yılı sonunda, 5 yıl süreyle işverenin sosyal 
güvenlik kurumu priminin %50’si devlet tarafından karşılanacaktır.  

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar üniversite ve araştırma kurumları ile birlikte ortak 
çalışma imkânı da bularak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilmektedir:

• Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar 
gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

• TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. 
Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil 
telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.

• Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 
tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı 
AR-GE personeli sayısının %10’unu aşamaz.

• İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik 
ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi 
şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.

• 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından 
karşılanacaktır.
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)

Teknoparklardaki şirketler, belirli bir üniversitenin veya lisenin, AR-GE merkezinin ya kuruluşun fırsatlarını kullanarak yeni teknolojiler geliştirmek, teknoloji ve yazılım geliştirmek ve üretmek 
için gelişmiş teknolojiler kullanır veya bu yönde hedefleri vardır; bir teknoloji ürününü ticari bir ürüne, yönteme veya hizmete dönüştürmek amacıyla çalışmaktadırlar ve akademik, ekonomik 
ve sosyal yapıları bünyelerinde birleştirirler. 

İzmir’de 4 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi mevcuttur. Bunlar: IZTEKGEB, DEPARK, İzmir Bilim Park ve ideEGE’dir.

DEPARK

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) üniversite ile şehrin özel kuruluşları 
arasında ortak bir teşebbüstür; şehrin üniversite-endüstri iş birliğinin belirli bir seviyede olduğu 
konusunda sinyaller vermektedir. 

Bölge iki ana kampüse ayrılmıştır; ilki, Tınaztepe’de bulunan, 17.412 m2 alana sahip ve önde gelen BİT 
şirketlerinin yer aldığı TGB-1, ikincisi ise İnciraltı’nda bulunan, 10.487 m2 alana sahip ve bir hastane 
içinde faaliyet gösteren ilk sağlık TGB’si olan TGB-2’dir.    

DEPARK aynı zamanda Araştırma ve Yenilikçilik için potansiyel bir büyüme bölgesi olarak kabul edilir. 
TGB-1’in Havalimanına, Alsancak Limanı’na ve Şehir Merkezi’ne uzaklığı sırasıyla 15, 20 ve 25 km’dir. 
Aynı zamanda bölgenin bölgesel yol geçişinde bulunması ve şehrin çevre yolu ile bağlantılı olması 
nedeniyle ara bağlantısalığı iyi düzeydedir.   

Teknopark İzmir’in aktivite odağını tamamlayan DEPARK şirketleri çoğunlukla Enformatik, Elektronik, 
Malzeme Teknolojileri, Nanoteknoloji, Yazılım ve Yenilenebilir Enerjiye yoğunlaşmıştır.

Önde gelen BİT aktörleri da DEPARK’ta faaliyet göstermektedir. Bu BİT DYY’lerinin ve bölgedeki 
taahhütlü kiracıların arasında Ericsson ve Bio İzmir Projesi bulunmaktadır.   

İZMİR BİLİMPARK

İzmir Bilim Park İzmir’deki 3.üncü ve en son kurulan TGB’dir ve 16 ortak kuruluş 
tarafından kurulmuştur.  Bunların arasında önde gelen üniversiteleri işletmeler 
ve kuruluşlar (Örneğin; İzmir Ekonomi Üniversitesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi, 
İzmir Ticaret Odası, İzmir İhracatçılar Birliği ve İzmir Ticaret Borsası) bulunmaktadır. 

İzmir Bilim Park’ın Havalimanına, şehir merkezine, İzmir Serbest Bölgesine ve 
İzmir Alsancak Limanına uzaklığı sırasıyla 18, 32, 24 ve 35 km’dir. Park,  22.879 
m2 alana sahiptir ve endüstriyel tesislere entegre edilecektir. Parkın odaklandığı 
sektörler Enformatik, Biyoteknoloji ve Tarım ile ilgili olacaktır.  

İzmir Bilim Park’ın kuruluşu BİT sektörünün şehirdeki cazibesinin arttığının 
oldukça önemli bir işaretidir. Bu durum, BİT odaklı şirketlerin sayısının artması 
nedeniyle gerekli alt yapı talebinin de artmasına yol açmaktadır. 
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TEKNOPARK İZMİR ideEGE

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin mevcut olanakları ve aktif olan yüksek profilli üyeleri ile, 
bölgedeki Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarında önemli bir rolü vardır. Bölgede ileri 
teknoloji sektörlerinden Accenture, Netsis ve Siskon gibi çok sayıda büyük oyuncu bulunmaktadır. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan ve yenilikçilikle AR-GE’ye odaklanılarak kurulan 
bölgenin ana alanının yüz ölçümü 218 hektar ve 6,4 hektarlık ilave alanı bulunmaktadır. Bölgede 
yer alan şirketler, Yazılım, Telekom hizmetleri ve Endüstriyel tasarım gibi çok çeşitli alanlarda 
hizmet sunmaktadır.   

Bölgedeki 7500 m2’lik ofis alanı 120 şirket tarafından kullanılmaktadır. Bölgede çalışan AR-GE ve 
yenilikçilik personelinin sayısı 600 civarına ulaşmıştır. Bu da, bölgede önemli miktarda teknik ve 
işletme teknik bilgisinin var olduğu anlamına gelmektedir. 

Şehir merkezinden kalkan servis ve otobüslerle bölgeye kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Ro-
Ro tesisi bulunan Çeşme Limanı’na 30 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanına 60 km ve şehir 
merkezine 50 km mesafede bulunan ve İzmir-Çeşme otoyolunun yakınında yer alan IZTEKGEB, 
yerel lojistik imkanları ile bağlantılıdır.  

İzmir’in en büyük Üniversitelerinin biri olan Ege Üniversitesi bünyesinde ve kampüsünde 
kurulmuştur. Firmalara inovasyon, uygulama ve pilot uygulama imkânı sağlayan 
Yaşam Bilimleri alanında tematik bir teknoparktır. Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM 
TTO) şirketlere uluslararası fonlardan yararlanabilme ve network imkânı sağlar.

Teknopark, şehre 12 km uzaklıkta stratejik bir alanda yer alırken havaalanına uzaklığı 
25km’dir. Teknopark, Ege üniversitesi kampüsünün içinde 2 farklı alanda hizmet 
gösterir. ideEGE 2015 yılında 50.112m2 alanda ilk yatırımcısını kabul etmiştir. Firmalar 
sosyal alanlardan, konferans odalarından, kütüphanelerden ve sergi alanlarından 
yararlanabilmektedir. Teknoparkta teknoloji firmalarına yönelik laboratuvarlar, 
atölyeler, uluslararası network ve mentörlük hizmeti gibi birçok ek hizmetler vardır.
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ULAŞILABİLİRLİK Hava Limanları ve Hava Yolları

Türk BİT şirketleri 70’den fazla ülkeye yazılım ihraç ediyor. Bunların içinde 
en fazla yoğunluğa sahip olanlar Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Libya, İngiltere, Azerbaycan ve İsviçre’dir. Bu açıdan İzmir bu ihracat 
ortaklarına kolay bağlantılar sunmaktadır.

Bu nedenle bu ihracat pazarlarına erişim İzmir’deki şirketler için diğerleri 
için olduğundan daha yüksek öneme sahiptir. İzmir Adnan Menderes 
Havalimanından doğrudan uçuş yapılan varış noktalarının sayısı 36’dan 
fazladır. Yukarıda belirtilen ihracat pazarlarının (Yani, Almanya, Azerbaycan, 
İngiltere ve İsviçre) çoğuna doğrudan uçuş mevcuttur. Diğerlerine ise, “en 
çok sayıda varış noktasına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi” ödülünü 
alan Türk Hava Yolları’nın aktarma merkezi olan İstanbul aktarmalı olarak 
ulaşılabilmektedir.  

Uluslararası pazarlara ve yurt içinden Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika 
ve Orta Asya’ya kadar olan bu yüksek erişim; yeni yatırımların Türkiye’ye 
ve yüksek kaliteli , seçkin bağlantılarıyla ulusal ve uluslararası rakiplere 
karşı üstünlük kazandıran İzmir’e yönelmesi için benzersiz bir potansiyel 
sağlamaktadır.

1987 yılında hizmete açılan ve şehir merkezine 18 km mesafede bulunan Adnan Menderes Hava 
Limanı, hava trafiği açısından İzmir ve çevresi için en önemli yerdir. Yurt içi ve yurt dışı yolcularının ve 
kargolarının sayısının artması nedeniyle, dış hatlar terminali 2006 yılında yenilendi, iç hatlar terminali 
ise yeni haliyle 2014 yılında hizmete açıldı.  

Adnan Menderes Hava Limanı, yeni iç hat terminali ile toplam yolcu kapasitesini 25 milyona çıkardı. 
İzmir’de son yıllarda yaşanan ekonomik dönüşümün, havayoluyla İzmir’e seyahat eden yolcuların 
sayısında etkisi oldu ve taşınan yolcu sayısı 11 milyona ulaştı. İzmir Adnan Menderes Hava Limanından 
üç ayrı kıtada 36 ülkeye doğrudan uçuşlar yapılıyor. Amerika ve Avustralya kıtalarına doğrudan uçuş 
yoktur ancak, Avrupa’daki bazı başkentlere İstanbul aktarmalı olarak ulaşılabiliyor. 55 farklı hava yolu 
şirketinin bu hava limanından 86 farklı yabancı varış noktasına uçuşlar gerçekleştirilmektedir.      

İzmir Adnan Menderes Hava Limanı, gerçekleştirilen uçuş sayısına göre Türkiye’de beşinci, taşınan 
yolcu ve kargo (kargo, posta ve bagaj) sayısına göre de dördüncü sırada yer almaktadır. Ağustos 2015 
sonu itibarıyla 14.042 dış hat ve 43.886 iç hat (toplam 57.928 uçuş) uçuşu gerçekleşti ve bu uçuşlarda 
8.073.282 civarında yolcu taşınmıştır.  

Doğrudan Uçuş Yapılan Uluslararası Varış Noktaları

Amsterdam Dortmund Köln Münster St. Petersburg

Atina Dublin Liege Nantes Tahran

Bakü Düsseldorf Lile Nürnberg Toulouse

Barselona Eindhoven Londra Oslo Üsküp

Basel Ercan Lüksemburg Ostende Verona

Berlin Frankfurt Lyon Paris Varşova

Billund Göteborg Manchester Poznan Viyana

Birmingham Hahn Marsilya Prag Wroclaw

Bratislava Hamburg Medine Rotterdam Zürih

Bremen Hannover Milano Shannon

Brüksel Helsinki Minsk Stockholm

Cidde Katowide Moskova Strazburg

Cork Kopenhag Münih Stuttgart
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Hava Limanları ve Hava Yolları

İzmir’in hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlerinde güçlü ulaşım bağlantısı vardır. D300 Karayolu, 
İzmir bağlantısı ile İran’a kadar ulaşır. 

D550 karayolu, kuzey-güney yönünde Edirne’den başlar ve Muğla’ya kadar uzanır.

Mevcut karayollarına ilave olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük alt yapı projelerinden biri olan 
İstanbul – İzmir otoyolunun inşaatı devam etmektedir. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu tamamlandığında 
(2019 yılında tamamlanması planlanıyor) İstanbul ile İzmir arasındaki 8 saatlik yolculuk 3,5 saate 
inecek. Böylece, İzmir’in Avrupa ile kara bağlantısı daha da güçlenecek.  

Karayolu  



İZMİR KALKINMA AJANSI DOĞU AVRUPA VE
ORTA ASYA’DAKİ
“EN İYİ YATIRIM 
TANITIM AJANSI”

İzmir şehrinin tanıtımının yanı sıra ekonomik ve sosyal 
gelişmesinden de sorumlu bir devlet kuruluşu olan İzmir 
Kalkınma Ajansı (İZKA) rekabet yeteneklerini arttırmayı 
ve İzmir’e yatırım yaparak işletmelerini yeni pazarlara 

açmayı hedefleyen yatırımcılar için tek durak noktasıdır. 
Yatırımcılara “ücretsiz danışman” olarak hizmet veriyoruz 
ve yatırım süreleri boyunca tüm sorunlarla başa çıkıyoruz. 
Şirketiniz açısından en değerli seçeneği bulmak ve İzmir’e 

yatırım planlarınızı hayata geçirmek için buradayız.      

Site Selection Dergisi (www.siteselection.com) Mayıs 2016 sayısında en 
iyi yatırım tanıtım ajanslarını seçti. İzmir Kalkınma Ajansı, Doğu Avrupa 
ve Orta Asya’daki “En İyi Yatırım Tanıtım Ajansı” seçildi. Site Selection’ın 
editörleri, seçkin bir küresel doğrudan yatırım uzmanları heyeti ve site 
danışmanları bir grup kriter üzerinden en çok puanı alan ajansları seçtiler:

• Yatırımcı araştırmalarına en profesyonel şekilde cevap vermesi

• En bilgi sahibi ve farklı diller konuşabilen personel
• Hem genel hem de sektöre özgü sitelerin ve teşviklerin kullanıcı dostu 

veri tabanlarına en fazla erişim
• İzin ve diğer süreçler için zamanlama beklentileri konusunda en iyi 

bilgiler
• Referans için bölgede son yatırımcılara en iyi erişim
• Yatırımcı gizliliğini koruma konusunda en iyi şöhret

• Tamamlayıcı hizmetler konusunda en iyi şöhret

BİZE ULAŞIN

ADRES 
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza 
Kat:3 35210 Gümrük İZMİR / TÜRKİYE

TELEFON 
+90 232 489 81 81

MAİL
ydo@izka.org.tr
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