
TBD İzmir Şube Başkanı Fikret Kavzak: 

Bilişim alanında İzmir’in daha 
çok pay alması ve yatırımların 
artırılması için çalışıyoruz 

Özellikle bilişim sektöründe yetişen gençlerin İzmir’de 
iş hayatına atılıp sürdürmelerine önem verdiklerini 
belirten Kavzak, bunun için İzmir’deki iş olanaklarının 
artırılması çalışmalarını önemsediklerini söyledi. 
Kavzak, dördüncü Uluslararası Bilişim Hukuku 
Kongresi’nin, bu yıl 12-14 Kasım 2015 tarihleri 
arasında düzenleneceğini açıkladı.

Aslıhan Bozkurt

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda, 10 Ocak 2015’te yapılan Olağan Genel 
Kurul toplantısında TBD İzmir Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Fikret 
Kavzak ile yaptığımızsöyleşiye yer veriyoruz. 

TBD’yeHacettepe`de okurken  1976’da üye olan Kavzak, 20 yıl İzmir temsilciğinin ardından 
kurulanİzmir Şubesi’n de 7 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. 
İzmir’i “bilişim kenti” yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Kavzak, şube olarak, bilişimle 
ilgili tüm çalışmalara katılıp destekleyerek bilişim farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini 
söyledi. 

TBD İzmir Şubesi olarak, bilişim alanında İzmir’in daha çok pay alması ve yatırımların 
artırılması yolunda toplumu bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlatan Kavzak, özellikle bilişim 
sektöründe yetişen gençlerin İzmir’de iş hayatına atılıp sürdürmelerine önem verdiklerini 
bunun için İzmir’deki iş olanaklarının artırılması çalışmalarını önemsediklerini bildirdi.

“Bilişim teknolojileri sektörünün yeni yeni dışa açıldığı ve yeterli büyüme sağlayamadığı 
İzmir’de,  TBD İzmir Şubesi, akademik, kamu ve özel sektör bilişimcilerinin bir araya geldiği 
bir Platform olarak hizmet veriyor diyebiliriz” diyen Kavzak, bu yıl 4. kez “Genç Beyinler Yeni 
Fikirler Proje Pazarı- GBYF” etkinliğinin 23 Mayıs gerçekleştirildiğini anımsattı. . Kavzak, 
dördüncü Uluslararası Bilişim Hukuku Kurıultayı’nın (UBHK) da, bu yıl 12-14 Kasım 2015 
tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenleyeceklerini duyurdu.
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-10 Ocak 2015’te yapılan Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) İzmir Şube Başkanlığı’na yeniden 
seçildiniz? Öncelikle Fikret Kavzakkimdir?  
Yolunuz, ne zaman ve nasıl TBD ile karşılaştı? 
TBD ile daha önce nasıl bir iletişiminiz vardı, ne 
gibi görevler üstlendiniz?

-17 Temmuz 1953’te Adana’da doğdum. Adana 
Teknik Lisesi Elektrik Bölümü’nü bitirdikten 
sonra sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Fen 
Fakültesi Matematik Bölümü ve Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi 
Bölümü’nü  bitirdim.

1974 yılında Ankara’da okurken Koç 
Burroughs’da (Koç Unıyss-Koç Sistem) 
bilgisayar teknisyeni  olarak sektöre  girdim. 
Ulaştırma okulunda (İzmir – Gaziemir) Ulaştırma 
Asteğmen olarak askerliğimi yaptım. Sırasıyla 
Sertaş A..Ş’de Yazılım Uzmanı  ve Faz Elektrik’te 
Bilgi İşlem sorumlusu olarak çalıştım.

1984’te BİLSETBilgisayar Servis Eğitim ve 
Ticaret Ltd. Şti.’yi kurdum. Tam 31 yıldır yazılım 
ve sistem kurulumu yapan BİLSET,  bilgisayar 
ticari yazılımlar (Bilset markalı) üretiyor.

4 dönemdir İzmir Ticaret Odası, Bilişim – Yazılım 
Komite ve Meclis Üyeliği yapıyorum. Ayrıca 4 
dönemdir TOBB Sektör Kurulu ve Sektör Meclis 
Üyeliğim sürüyor.

Bu arada Türkiye’de ilk kez İzmir’de Bilişim ve 
Yazılım Komitesi’nin kurulduğuna dikkat çekmek 
isterim. 

1971 yılında kurulan ve kamu yararına dernek 
statüsü olan Türkiye BilişimDerneği’ne 
Hacettepe`de okurken  1976’da üye oldum. 
TBD’nin 20 yıl İzmir Temsilciğini yaptıktan sonra 
kurulan İzmir Şubesi’nin de 7 yıldır Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyorum. 

Dokuz Eylül, İzmir Ekonomi ve Yaşar üniversiteleri Mühendislik 
Fakültesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde 
Danışma Kurulu üyeliği ve Ekonomi Üniversitesi’ndeMütevelli 
Heyet üyeliğim bulunuyor. Zaman zaman Manisa Celal 
Bayar ve İzmir`deki tüm üniversitelerde bilişim ve yazılım 
teknolojileri konusunda konferanslar veriyorum. 

2 dönem (8 yıl) İzmir Ticaret Odası’nı (İZTO) temsilen resmi 
bilirkişi ve hakemlik yaptım. 1982 yılında evlendim ve 2 kız 
çocuğum var. 
 
- 2008’de kurulan TBD İzmir Şubesi’nde Başkanlığı ne zaman 
üstlendiniz? Temel amacınız nedir? 

-Şube kuruluşundan itibaren başkanlık yapmaktayım. Başkan 
olarak amacım, bilişim sektörünün en önemli sivil toplum 
kuruluşu (STK) olan TBD’nin İzmir ve bölgede en iyi şekilde 
temsil edilmesini sağlamaktır.

TBD şubeleştikten sonra her şube, kendisi için ana konular 
belirledi. Ankara Şubesi, Genel Merkez ile birlikte Ulusal 
Bilişim Kurultayı’nı düzenliyor. Genel merkez ayrıca, 

Bilgi İşlem Merkezi 
Yöneticileri Semineri’ni 
(BİMY) ve Kamu Bilişim 
Platformu’nu (KAMU-BİB) 
yapıyor. İstanbul, “Akıllı 
şehirler” ile ilgili kurultay 
gerçekleştiriyor. Antalya, 
turizm nedeniyle BİMY’nin 
yanı sıra Kamu Bilişim 
Platformu etkinliklerinde 
ev sahipliğini üstlenirken 
Eskişehir de KOBİ 
Bilişimi’ni organize ediyor. 
TBD İzmir Şubesi de 
2010 yılından bu yana 
iki yılda bir düzenlenen 
Uluslar arası Bilişim 
Hukuku Kurultayı’nı 
yapıyor. 2013 Haziran 
ayında gerçekleştirdiğimiz 
Kurultay’ın bu yıl 
dördüncüsü yapılacak. 
Kurultayda uluslararası 
bilişim, hukuk ile 
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ilgili akademisyenler, profesyoneller, büyük 
şirketlerin yöneticileri, bu konu ile ilgilenen 
yazılım geliştiren meslektaşlarımızı bir araya 
getiriyoruz. Çok da başarılı oluyoruz. 

- Bilişim faaliyetleri özellikle İstanbul’da 
ağırlıklı olarak gerçekleşiyor. TBD İzmir 
Şubesi’nin misyon, bilişim kültürünün 
yaygınlaşması ve bilgi toplumu farkındalığının 
arttırılması için yaptığı/yapacağı çalışmaları 
kısaca anlatır mısınız? İzmir’i bilişim 
sektörünün odağına taşımak üzere önümüzdeki 
döneme ilişkin hedef, plan ve çalışmalarınıza 
ilişkin bilgi verebilir misiniz? 

-İzmir’i bilişim kenti yapmak amacıyla yola çıkan 
TBD İzmir Şubesi olarak, bilişimle ilgili tüm 
çalışmalara katılarak ve destekleyerek bilişim 
farkındalığını İzmir’de de arttırma amacındayız.

TBD İzmir Şubesi olarak, bilişim alanında 
İzmir’in daha çok pay alması ve yatırımların 
artırılması yolunda toplumu bilinçlendirmeye 

çalışıyoruz. İnsanlarımızın bilişim okur-yazarı 
olmasını hedefliyoruz. Gençlerimizin bu alanda 
en iyi şekilde yetiştirilmesi önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. Özellikle sektörümüz ile 
ilgili yetişen gençlerimizin İzmir’de kalıp iş 
hayatına atılıp sürdürmelerine önem veriyoruz. 
Çünkü İzmir, ancak yetişmiş işgücünün kentte 
kalması ile gelişebilir. Bu anlamda İzmir’de iş 
imkânlarının artırılması da çalışmalarımızda 
önemle durduğumuz bir konu. Özellikle 
İzmir’deki teknoparkların ve işlevlerinin 
artırılması, çok uluslu adı bilinen firmaların, 
İzmir’e yatırım yapmaları için TBD olarak 
tüm paydaşlarla beraber başta İzmir Ticaret 
Odası (İZTO), İzmir Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) gibi tüm kurumlarla en iyi 
şekilde ilişki kurup bütün projelerimizi birlikte 
yapıyoruz.

Bilişim teknolojileri sektörünün yeni yeni 
dışa açıldığı ve yeterli büyüme sağlayamadığı 
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İzmir’de,  TBD İzmir Şubesi, akademik, kamu ve 
özel sektör bilişimcilerinin bir araya geldiği bir 
Platform olarak hizmet veriyor diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi TBD, mümkün olduğunca siyasete 
bulaşmadan hükümet, STK ve yerel yönetimlerle 
bir problem yaşamadığı için ilgili merci ve 
kurumlara projelerimizi götürdüğümüzde 
şimdiye kadar zorlukla karşılaşmadık. İzmir’de 
üniversite rektörleri de dahil erişemediğimiz 
hiçkimse yok.

İyi yetişen öğrencilerimizi başka kentlere 
kaçırmamalıyız. Diğer şehirlerdeki teknoparkı 
olan üniversiteler, öğretim üyelerinin buralardan 
yararlanması için bütün imkânlarını sunuyor. 
İzmir’de teknopark sayısının artması ve 
bilişim sektörünün büyümesiyle hem öğretim 
görevlilerimizi hem de öğrencileriburada 
tutabiliriz. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz 
İzmir” yatırımlarını destekleyeceğiz. Ericsson 

firmasıDokuz Eylül Üniversitesi’nin teknoparkı 
DEPARK’ta kendine özel bina yapıyor. Böylelikle 
İzmir’de başarılı öğrenciler daha öğrenim 
görürken iş teklifi alabilecekler. Bu ve benzeri 
çalışmalarla İzmir’de bilişim sektörünün 
büyüyeceği, iyi yetişmiş beyinlerin kentimizde 
kalacağını umut ediyorum.  

-TBD İzmir Şubesi olarak üstlendiğiniz etkinlik/
etkinlikler nelerdir? Bugüne kadar hangi proje 
ve çalışmalar yürütüldü? Dördüncü Uluslararası 
Bilişim Hukuku Kongresi (UBHK) ne zaman 
yapılacak? UBHK ve gençlerle sanayicinin 
buluşmasını sağlayan “Genç Beyinler Yeni 
Fikirler Proje Pazarı- GBYF” projeniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

-Şube olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. 
Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz “Genç Beyinler Yeni 
Fikirler Proje Pazarı- GBYF”,  23 Mayıs tarihinde 
İzmir Kültürpark 1A Hol’de180’den fazla 
proje,  8 üniversite ve 11 bölümün katılımıyla 
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gerçekleştirildi. İZTO Bilişim Komitesi’nde 
üniversite-sanayi-öğrenci işbirliğini artırmak 
için başlatılan Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje 
Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi’ne, 
İzmir’deki tüm üniversitelerin bilgisayar ve 
yazılım bölümünü bitirecek son sınıf öğrencileri, 
projeleriyle katıldı. GBYF’de; “Ortak Proje 
Sergisi”, “Proje Fikir Yarışması”, öğrenci – 
firma/yatırımcı buluşmaları ve firma tanıtımları 
da yapıldı. 

Bilişim sektörü ve üniversitenin buluştuğu 
bu etkinlikle, İzmir ve bölgemizde bilişim 
sektörünün, ulusal ve uluslararası 
düzeyde rekabette güçlü olmasını, 
üniversite ve öğrencilerimizin inovasyon 
potansiyeline ulaştırılarak, yeni fikirlerle 
buluşturulmasınısağlamak istiyoruz. Etkinlik 
yoluyla, yeni fikir ve çalışmaların sanayiye 
aktarılması, etkin üniversite – sanayi iş birliği 
ortamının oluşturulması, firma – üniversite 

arasında Ar-Ge ve inovasyon alanında sürekli 
kalıcı bağların kurulmasını amaçlıyoruz.

Etkinliği; sektör ihtiyaçlarına yönelik proje ve 
çözümleri firmalarımızla birlikte geliştirerek, 
istenilen alanlarda yetişmiş mezunlarla sektöre 
hız kazandırmak, yetenekli ve dinamik genç 
insan kaynaklarını firmalarla buluşturmak için 
düzenliyoruz. İzmir’i bilişim sektörünün odağı 
konumuna taşımak da bir diğer hedefimiz.

Dördüncü Uluslararası Bilişim Hukuku 
Kongresi’ni (UBHK),bu yıl yeni fuar alanında 
(Fuar İzmir) 12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında 
düzenleyeceğiz. İlgili tüm paydaşların aşta İBB, 
İZFAŞ, İZTO dahil desteklediği bu etkinliğin 
sektörümüz ve hukuk alanında çok başarılı 
sonuçlarını almaktayız.

Hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler, 
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bilişimciler, emniyet mensupları, 
bilişim ve hukukla ilgili 
akademisyenler ve eğitimciler ile 
sektör ilgilileri tarafından ilgi gören 
kurultayda, yine bilişim ve hukukun 
ortak çalışma alanları, akademik 
boyutu, uygulama prensipleri, alanında 
uzman isimler tarafından tartışılıp 
bilimsel bildiriler sunulacak. Kurultay, 
yurtiçi ve yurtdışından alanında 
uzman katılımcıların iştirakleri 
ile Uluslararası platformda başta 
İzmir olmak üzere, Türkiye’nin adını 
duyurmak amaçlı katkı sağlamayı 
hedefliyor.

- Bilişim sektörünün tüm taraflarını 
ortak amaçlar çerçevesinde 
bütünleştirmek üzere İzmir’de hangi 
sektör sivil toplum kuruluşlarıyla 
(STK) ne gibi işbirlikleriniz var, 
olacak? Önümüzdeki dönemde bu 
işbirliklerine yeniler eklenecek mi? 

-İzmir TBD olarak İzmir Büyükşehir 
Belediyeri (İBB) ile İzmir’deki tüm 
üniversiteler, İzmir Ticaret Odası 
(İZKO), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
başta olmak üzere kamu ve özel 
sektör şirketleriyle yani her kesimle 
her zaman işbirliği içinde çalışmalar 
yapıyoruz.

Bilişimle ilgili sivil toplum 
örgütleri tarafından 12 yıldır 
kutlanan ve İzmir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü (MEB) tarafından 
düzenlenen İnternet Haftası 
etkinliklerine katkı sağlarken 
üniversitelerde her yıl son sınıf 
bilişimcilere seminerler de 
veriyor. 

- Üyeleriniz ve bilişim sektörü 
çalışanlarının mesleki 
gelişmelerine katkıda bulunma, 
mesleki ve sosyal dayanışmayı 
geliştirmeye yönelik neler 
yapacaksınız? 

-Üyeler ve gençlerimizi  Ulusal 
Bilişim Kurultayı (Ankara), 
Bilişim Zirvesi (İstanbul), CEBİT 
Fuarı(İstanbul), Akdemik Bilişim 
(Eskişehir), 2.Yönetim Bilişim 
Sistemleri -YSB Zirvesi (Bartın) 
dahiltüm ekinliklere gönderip 
mesleki gelişmelerine katkıda 
bulunuyor ve çeşitli konularda 
(Android, ERP) seminerler 
veriyoruz.

Ayrıca, üyelerimiz ve sektörü bir 
araya getirdiğimiz toplantı ve 
kahvaltılar düzenliyoruz.
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