Estonya Bilgi Notu
Sovyetler Birliği sonrasında internet ve bilgi iletişim teknolojileri alanında yatırım kararı
alarak, programlama ve İngilizce eğitimi ulusal strateji haline gelmiştir. Bu politikalar
neticesinde, Skype, Transferwise, GrabCad, Nortal, Defendec, Lingvist gibi girişimler
çıkarmayı başarmıştır. ABD ve İsrail’in ardından hane başına düşen girişimci sayısında
dünyada 3. Konumdadır.
IT ve girişimcilik alanında her yıl bir çok firma çıkmaktadır ve dünyanın her tarafından
yatırımcılar çekmektedir. Bu nedenle, heyet ziyareti kapsamında dünyanın her tarafından
gelecek yatırımcıların katılacağ Latitude59(https://latitude59.ee/about ) etkinliğine katılım
sağlanacaktır.
Estonya kurumsal vergisi kar dağıtımı gerçekleşene kadar alınmamaktadır. Bu aşamada
kurumlar vergisi %20 olarak gerçekleşmektedir . Bu koşullar, IT firmalarının geliştirilmesi
amacıyla önemli avantajlar yaratmaktadır.
2014 yılından itibaren, e-ikametgah/e-residency hizmeti sunmaya başlamışlardır. Dünyada ilk
defa uygulanan bu hizmet ile Estonya vatandaşı veya Estonya’da olma koşulu olmadan
tamamen online olarak firma kurulumu gerçekleştirilebilir ve resmi evraklar dijital imzalama
yöntemi ile sunularak firma faaliyete başlayabilir. Bu politika ile Estonya, 2025 yılına kadar 10
milyon e-ikamet sağlamayı hedeflemektedir ve dolaylı etkileriyle birlikte GSYH’nın 2025
yılında iki katına çıkarılması planlanmaktadır.
Türkiye’deki ICT firmaları için önemli notlar;
Türkiye’nin ICT firmalarının ve girişimcilerin gelişimi açısından katma değer yaratacak
hizmetlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Estonya’nın başarılı tecrübesi Türkiye’nin ICT
alanındaki hedefleri açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.
Ziyaret kapsamında Estonya’nın tecrübesini hem seminer aracılığıyla hem de bu dönüşümü
sağlayan teknoloji merkezlerine yapılacak ziyaret ile yerinde görmek mümkün olacaktır.
Türkiye’ye bilgi birikimi ve tecrübe açısından katkı sağlamasının yanı sıra, başarılı Estonya
firmaları için Türkiye ve ülkemizin bulunduğu coğrafya önemli fırsatlar yaratmaktadır.
Estonya’daki başarılı firmaların projeleri Türkiye’de de başarılı olma potansiyeli taşımaktadır.
Ancak Estonya firmaları açısından Türkiye hakkında farkındalık eksiği bulunmakta olup, söz
konusu firmalar ile işbirliği yapılması ve bu avantajlar hakkında farkındalık yaratılması önemli
fırsatlar yaratacaktır.
Uluslararası vergi avantajları, girişimcilik ve teknoloji ekosistemi ve şeffaflık, uluslararası
finansman ve stratejik ortaklıklar bulunması potansiyeli ile Estonya, Türkiye’deki ICT firmaları
için büyük bir potansiyel barındırmakta olup, önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Heyete katılan firmalarımızın kazanacağı avantajlar şunlar olacaktır:
1) Estonya ICT sektörü, ekosistemi ve fırsatları ve başarılı Estonya firmaları ile tanışmak
2) Dijitalleşmenin olumlu etkilerini yerinde gözlemlemek ve farkındalık yaratmak [24 Mayıs
13:00 E-Estonia show room ziyareti]
3) Yerel firmalar ve uluslararası girişimciler ve yatırımcılar ile networking imkanı - Latitude 59
[24 Mayıs saat 16:00 Etkinliği ve 25-26 Mayıs Latitude59 katılımı]
4) Yerel ve başarılı bilişim teknolojileri firmaları ile networking imkanı [ Gala resepsiyonu, 24
Mayıs 19:00]
5) Türkiye’de girişimciler ve yatırımcılar açısından Estonya’nın keşfedilmemiş potansiyeline
önce ulaşmak fırsatı

