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GİRİŞ 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 2017 yılından bu yana Ankara, İstanbul ve 

İzmir’de düzenlenen, etkinliğinin yaygın etki yaratılması amacıyla da 2021 yılından 

itibaren TBD – TOSYÖV işbirliği ile hayata geçirilen KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nin 

3.ncüsü “Geleceği Şekillendiren Kobi’ler: Tehdit ve Fırsatlar” ana temasıyla 15 Nisan 

2022 tarihinde İzmir Ticaret Odası  (İZTO) Ana Konferans 

Salonunda  gerçekleştirilmiştir. 

Sektörün yoğun katılım sağladığı TBD 3. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi; Rekabetçi Dijital 

KOBİ’ler, Dijital Teknolojilerin Yaratacağı Fırsatlar ve  Yeşil OSB/KOBİ’ler olmak üzere üç 

(3) oturum gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca açılış konuşmasında Kongremize ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) 

Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa TANYERİ’ye, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne  

verdikleri önemi belşrtmeleri ve Derneğimize dolayısıyla Sektörümüze verdiği desteğe 

teşekkür ediyoruz. Etkinliğimize verilen destekten güç alarak Bilişimle Gelişime devam 

ederek ülkemizde yer alan KOBİ’lerin dijital dönüşümlerinin hızlandırılmasına, 

KOBİ’lerin küresel ölçekte rekabet gücünün arttırılmasına, KOBİ’lerin rekabet öncesinde 

işbirliklerinin arttırılmasına, KOBİ’lerde bulut bilişim altyapılarının kullanımının 

yaygınlaştırılmasına ve verimliliklerinin arttırılmasına, yenilikçilik ve ArGe kültürünün 

gelişimine,  iş gücü kapsamında dijital becerilerin arttırılmasına, beşeri sermayenin 

güçlendirilmesine, finansal kaynaklara ve teşvik mekanizmanlarına eşit erişimlerinin 

sağlanmasına ve katma değeri yüksek teknoloji üreten bir Türkiye hedefine ulaşabilmek 

amacıyla daha çok hizmet vermeye azimli olacağız.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 
Türkiye Bilişim Derneği 
Yönetim Kurulu 
 
16 Nisan 2022, Ankara 
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Kongrenin  Amacı   

“Geleceği Şekillendiren Kobi’ler: Tehdit ve Fırsatlar” ana temasıyla gerçekleştirilen 

TBD 3. İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi amacı;  ülkemizin dijital dönüşümüne azami 

oranda katkı verilmesi, KOBİ’lerin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, 

verimliliklerinin arttırılması, yalın üretim yapabilmelerine altyapı oluşturulması, 

standartlara uyumlu hale gelmelerine aracı olunması, küresel ölçekte rekabet etme 

güçlerinin arttırılması, insan kaynaklarının dijital yetkinliklerinin güçlendirilmesi, bulut 

bilişim altyapılarının kullanımının yaygınlaştırılması, siber dayanıklılığın arttırılması, 

katma değeri yüksek yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması 

olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman 

konuşmacıların katıldığı üç (3) Panelde “Geleceği Şekillendiren Kobi’ler: Tehdit ve 

Fırsatlar” konuları insan, süreç, çevre ve teknoloji boyutuyla tartışılmış ve ortak akıl 

oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ve sektör paydaşlarına ışık tutulması 

sağlanmıştır.   

 

Katılımcı Portföyü 

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa TANYERİ, Türkiye 

Bilişim Derneği Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE, İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreteri Sayın Dr. Erçin GÜDÜCÜ,  TÜRKSAT Bilişim Ar-Ge Direktörü Sayın Emrecan 

SEZEN, İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Sayın 

Kayahan DEDE, İZTO ve EBSO üyeleri, kamu, özel sektör ve üniversitelerimizin 

temsilcileri, öğretim üyeleri, bilişim uzmanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri  ve 

öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Kongrede; alanlarında söz sahibi onbeş (15) uzman 

katkı vermiştir.  KOBİ’lerin yoğun ilgi gösterdiği Kongreye 150 kişi katılım sağlamıştır.     
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Kongre Açılış Konuşmaları 

Açılış konuşmaları, TBD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fikret KAVZAK, 

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa TANYERİ ve TBD Genel 

Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE tarafından gerçekleştirilmiştir.   

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE etkinliğin açılışında yaptığı 

konuşmada, “Rekabet gücüne sahip olmanın en etkili yolu; bilim, teknoloji ve bilişimden 

geçiyor. Bilişim günümüzde rekabet gücünün ta kendisidir” dedi.  Aktepe, araştırmalara 

göre; ekonominin can damarı KOBİ’lerin Pandemi’nin başından bu yana %95’inin 

bilişimle dönüşüm vizyonuna yönelik bir aksiyon almadıklarını, son 5 yıldaki sayısal 

teknoloji yatırımlarında henüz ilk faz denilen internet sitesi (%59.6) ve şirket bilgisayar 

donanımlarının (%59.0) ağırlıklı olduğunu, e-ticaret uygulamasını kullananların oranının 

ise çok düşük olduğunu anlattı: “Bilişim personeli bulundurmayan ve dışarıdan hizmet 

almayanların oranı %56. Gelişmiş ülkelerde % 90’lar seviyesinde olan KOBİ’lerdeki 

bilgisayar yaygınlığı, Türkiye’de hala % 59  civarındadır.” dedi 

 

 

Sayın AKTEPE, sivil toplum kuruluşlarının organize olarak değişimin ve dönüşümün ana 

aktörleri KOBİ’lere yol göstermesi ve destekleyici olması gerektiğini vurguladı: “Devletçe 
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sağlanan destekler, bilişim alanında yerli ve milli değer üretimini özendirecek biçimde 

organize edilmelidir.” Ekonominin %90’ınından fazlasını oluşturan 3.5 milyon KOBİ’nin 

sorunlarını; ‘finansmana erişim, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve 

kurumsallaşma’ diye sıralayan Aktepe, KOBİ’lerin sayısal alt yapısının dönüştürülmesine 

artı destek ve öncelikler sağlamak gerektiğini kaydetti: “Geleneksel iş yapma şekillerini 

değiştiren bir KOBİ yapısının oluşması ve daha fazla teknoloji yatırımı yapılması çok 

önemlidir. Ancak paydaşların işbirliği, koordinasyon ve KOBİ’lerin motivasyonu tam 

olarak oluşabilirse; KOBİ’lerin itici gücü bilişim, Türk ekonomisinin gerçek itici gücü de 

KOBİ’ler olacaktır.” ifadelerinde bulundu. 

 

 

“Rekabetçi Dijital KOBİ’ler” Paneli 

ION Academy Kurucusu Sayın Ali Rıza ERSOY’un yönettiği ‘Rekabetçi Dijital KOBİ’ler’ 

oturumuna; Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve 

Pazarlama Birim Müdürü Sayın Tolga BİZEL, Profelis Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın 

Gökhan DİKİCİ, Logo Yazılım Kamu İlişkileri Proje Direktörü Sayın Tolga GÖREN ve 

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL konuşmacı olarak 

katılmıştır.  

Oturumda Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni rekabet düzeninde dijitalleşmenin KOBİ’ler 

için birçok avantaj sunduğunu vurgulayan konuşmacılar, günümüzün rekabet dünyasında 

KOBİ’lerin varlığını sürdürebilmesi için dijitalleşmesinin şart olduğuna ve dijitalleşmenin  
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küresel rekabet avantajı sağladığı kadar iş sürekliliği konusunda da önemli kazanımlar 

sağladığı, dijital teknoloji kullanımının KOBİ’ler için uçtan uça izlenebilirlik ve uzaktan 

kontrol imkânı sağladığı konularına vurgu yapmışlardır.  

 

 

 

“Dijital Teknolojilerin Yaratacağı Fırsatlar” Paneli 

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ahmet Hasan KOLTUKSUZ’un yönettiği 

‘Dijital Teknolojilerin Yaratacağı Fırsatlar’ oturumuna; Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Sayın Prof. Dr. Aykan CANDEMİR, KOSGEB İzmir Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Sayın Dr. 

Enver ÇAKIN, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sayın Dr. Erçin GÜDÜCÜ ve 

TÜRKSAT Bilişim Ar-Ge Direktörü Sayın Emrecan SEZEN konuşmacı olarak katılmıştır.  

Oturumda konuşmacılar tarafından ülkemizin yeni teknolojilere adaptasyonu, veri 

merkezleri ve bulut bilişim alanındaki gelişmeler, siber güvenliğin KOBİ’ler için önemi, 

nesnelerin interneti teknolojisinin KOBİ’ler için yaratacağı iş fırsatları, hayatımıza yeni 

giren metaverse hakkında öne çıkan gelişmeler, insan odaklı teknoloji yaklaşımı konuları 

tartışılmış ve KOBİ’lere yön verecek olan önemli tespit ve önerilerde bulunulmuştur. 
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“Yeşil OSB/KOBİ’ler” Paneli 

KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi Köşeyazarı ve Dünya Gazetesi Yazarı Sayın Hilmi 

DEVELİ’nin yönettiği Yeşil OSB/KOBİ’ler oturumunda, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım 

Destek Ofisi Koordinatörü Sayın H.İ. Murat ÇELİK, İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Müdürü Sayın Kayahan DEDE, Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan KALAÇ ve TBD İcra Kurulu 

Başkanı Sayın Dr. Aydın KOLAT,  konuşmacı olarak katılmıştır. 

OSB'lerin finansal yapısı, su ve enerji yönetimi, paydaş ilişkileri, risk yönetimi, planlama, 

iklim değişikliğiyle mücadelenin ele alındığı oturumda konuşmacılar,  yeşil performans 

önlemlerinin en yüksek düzeyde alındığı, yeşil altyapıya sahip ve işletilmesini, endüstriyel 

simbiyoz gibi uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik eden Yeşil 

OSB’lerin; geliştirilmiş ve dinamik bir iş ortamı sağlamak, işletme maliyetlerini en aza 

indirgemek ve proses verimliliğini artırmak, verimliliği ve büyümeyi artırmak için artan 

talebe cevap vermek, doğal kaynak kıtlığına maruz kalma riskini en aza indirgemek, 

tüketiciler, yerel toplumlar, hükümet ve yatırımcı paydaşlarına çevresel ve sosyal 

yönetimle ilgili konularda güvence sağlamak olarak faydaları belirtilmiştir, 
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