
TBD’den haberler AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 892015 NİSAN88

TBD Eskişehir Şubesi TBD Eskişehir Şube Başkanı Çelik:

Tek hedefim, bayrağı taşıyacak yeni 
gençler ve bilişim sektörüne hizmet etmek

Dernekteki genç yapılanmanın, TBD’yi daha kurumsal bir yapı ve geleceğe 
taşıyacağını vurgulayan Çelik, “Sayısal Gündem 2020” vizyonu için Eskişehir’de 
farkındalık oluşturacaklarını söyledi. Özellikle akademik camia ve sanayi 
arasındaki işbirliklerinde aracı olmayı ve bilişim sektörünün diğer sektörlerin 
lokomotifi olduğunu ortaya koyacak etkinlikler gerçekleştireceklerini 
bildiren Çelik, bu yıl tıp, tarım, eğitim ve turizm alanlarında tematik paneller 
düzenleyeceklerini duyurdu.

Aslıhan Bozkurt

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda, 10 Ocak 2015’te yapılan 
Genel Kurul’da, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir 
Şube Başkanlığı’na seçilen Özer Çelik ile bir söyleşi 

gerçekleştirdik. TBD Eskişehir Şubesi’nin yeni başkanı Çelik, bize hem kendisini 
hem de şube olarak önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları 
anlattı. 
Öncelikle bir bilişimci olduğuna işaret eden Çelik, üniversitenin ilk yıllarından 
itibaren bilişimle ilgili üniversite öğrenci kulüplerinin aktif bir üyesi olduğunu, 2. 
sınıfta TBD Eskişehir genç yapılanması içerisinde görev aldığını anlatarak “Benim 
hikâyem, TBD gencin, TBD geleneğinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunun en 
önemli göstergesidir. TBD genç yapılanmasının, TBD’yi daha kurumsal bir yapı ve 
geleceğe taşıyacağını düşünüyorum” dedi.
Önümüzdeki dönem, “Sayısal Gündem 2020” vizyonu için kurulan çalışma 
gruplarının Eskişehir’de farkındalığını oluşturmak ve bu gruplara katılımcılar 
sağlayacaklarını bildiren Çelik, “Özellikle akademik camia ve sanayi arasındaki 
işbirliklerinde aracı olmayı ve bilişim sektörünün diğer sektörlerin lokomotifi 
olduğunu ortaya koyacak sektörler arası ilişkileri geliştirecek etkinlikler düzen-
lemeyi düşünüyoruz. Bunun içinde hem kaynak yaratacak hem de ulaşmak 
istediğimiz işbirliklerini sürdürülebilir kılacak Avrupa Birliği (AB) ve ulusal pro-
jeleri yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Avrupa’daki bilişim sektörü STK’ları ile ilgili tematik projeler konu-
sundaki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çelik, 26-27 Mart 2015’te 
gerçekleştirdikleri “Litvanya-Türkiye İşbirliği ve Proje Pazarı” etkinliğinden söz 
etti. Çelik, bu yıl içerisinde de tıp, tarım, eğitim ve turizm alanlarında tematik pan-
eller düzenlemeyi düşündüklerini açıkladı. 

-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şube Başkanlığı’na yeni seçildiniz? 
Öncelikle Özer Çelik kimdir? 

-Özer Çelik, öncelikle bir bilişimcidir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunudur. Mezuniyetten sonra 
Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi’nde uzman olarak göreve başlamış ve halen 
Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Sistem koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisansı’na sahiptir. Evli ve bir erkek çocuk 
sahibidir. 

- Yolunuz, ne zaman ve nasıl TBD ile karşılaştı? TBD ile daha önce nasıl bir 
iletişiminiz vardı, ne gibi görevler üstlendiniz?

-Üniversitenin ilk yıllarından itibaren bilişimle ilgili üniversite öğrenci kulüplerinin 
aktif bir üyesiydim. 2. sınıfta TBD Eskişehir Şubesi kurulmasıyla birlikte TBD Eskişehir 
genç yapılanması içerisinde görev aldım. TBD Ankara Genç Grubu’nun kurulmasında da 
oradaki ekibin oluşumuna destek verdim. Daha sonra Eskişehir Yazılım Üssü Projesi, 
KOBİ’ler ve Bilişim Zirvesi, Biltek etkinliklerinde organizasyon ekibinde yer aldım. 
Öğrenciliğimde TBD genç ekibine aktif katılımcısıydım, mezuniyet sonrasında da belli 
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dönemlerde TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeliğim devam etti. En son Eskişehir Genel 
Kurulu’nda TBD Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak görev yapmaya başladım. Benim hikâyem, 
TBD gencin, TBD geleneğinde ne kadar önemli bir 
yer tuttuğunun en önemli göstergesidir. TBD genç 
yapılanmasının, TBD’yi daha kurumsal bir yapı ve 
geleceğe taşıyacağını düşünüyorum.

-TBD Eskişehir Başkanlığı üstlenmenizde 
neler etkili oldu, bizimle paylaşır mısınız?  

-Öncelikle TBD genç ve bilişim 
kurultaylarındaki ikili ilişkiler sayesinde 
kazandığım birikim, iş hayatına atıldıktan sonraki 
sektör deneyimim, bana sektörümüz için çok 
önemli olan Türkiye’deki bilişim vizyonunu 
belirleyen TBD’de olmam gerekliliğini hissettirdi. 
Beni bilişim sektörüyle tanıştıran derneğin, diğer 
genç bilişimcileri de sektöre kazandırması için bu 
dernekte gençlere örnek olacak şekilde hizmete 
devam etmeye karar verdim. Bu karar, beni şube 
başkanlığına kadar taşıdı. Şimdi tek hedefim, 
bayrağı taşıyacak yeni gençler ve bilişim sektörüne 
hizmet etmek.

-Önümüzdeki döneme ilişkin hedef, plan ve 
çalışmalarınıza ilişkin bilgi verebilir misiniz?

-Önümüzdeki dönem, en son kurultayda 
ortaya konulan “Sayısal Gündem 2020” vizyonu 
için kurulan çalışma gruplarının Eskişehir’de 
farkındalığını oluşturmak ve bu gruplara sektör 
ve akademik camiadan katılımcılar sağlamak 
olacaktır.

-Göreve gelmenizle birlikte ne gibi farklı 
bakış açıları, yeni hedef ve yeni çalışma grupları 
oluşturulacak?

-Göreve gelmemizdeki asıl amaç, farklı bakış 
açısıyla hareket olacaktır tabi ki. 2 yıl içerisinde 
gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmaları yönetim 
kurulumuzla belirledik, belirli zaman dilimlerinde 
çalışmalar netleştiğinde sizlerle de paylaşacağız. 
TBD merkezin oluşturduğu Hedef 2020 çalışma 
gruplarına dahil olabileceğimiz ekipleri, 
çalışma gruplarını oluşturmayı planlıyoruz. 
Özellikle akademik camia ve sanayi arasındaki 
işbirliklerinde aracı olmayı ve bilişim sektörünün 
diğer sektörlerin lokomotifi olduğunu ortaya 
koyacak sektörler arası ilişkileri geliştirecek 
etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunun içinde 
hem kaynak yaratacak hem de ulaşmak istediğimiz 
işbirliklerini sürdürülebilir kılacak Avrupa Birliği 
(AB) ve ulusal projeleri yapmak istiyoruz.

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

-Benim önemsediğim en önemli birliktelik, 
üniversitelerdeki bilişim öğrenci kulüpleri ve TBD 
Genç, bunun yanında üniversiteler ve teknopark 
şirketleri, şehrin ticaret ve sanayi odaları ile yerel 
yönetimler. Bütün bunlar bizim için en önemli 
işbirliği içinde olacağımız paydaşlarımızdır. 
Aynı zamanda yurtdışındaki bilişim STK’ları ile 
ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Bununla ilgili 
geçmiş yönetimlerin yaptığı çalışmalar var 
bunları daha üst düzeye taşımak ve uluslar arası 
etkinlikler yapmak istiyoruz. 

- TBD Eskişehir Şubesi olarak üstlendiğiniz 
etkinlik/etkinlikler var mı? Bunlar 
nelerdir?Bugüne kadar hangi proje ve çalışmalar 
yürütüldü?

-Eskişehir Şubesi olarak geçmiş yıllarda 
KOBİ’ler ve Bilişim Zirvelerini düzenledik. 
Uluslararası Biltek etkinliğini yaptık. Avrupa’daki 
bilişim sektörü STK’ları ile ilgili tematik bir Avrupa 
Birliği projemiz oldu. Bu çerçevede Polonya, 
Slovakya, Macaristan, Almanya, Hollanda ve 
Belçika’daki bilişim STK’ları ziyaret edildi. Bu 
ziyaretlerin, ikili işbirliğine dönüştürülmesi 
konularında çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu çerçevede “Litvanya-Türkiye İşbirliği ve 
Proje Pazarı” etkinliğini Litvanya, Türkiye 
Büyükelçiliğiyle ortak olarak, 26-27 Mart 2015 
tarihinde Litvanya Vilnus’ta gerçekleştirdik. 

Etkinliğimize Türkiye’den Eskişehir Osmangazi ve 
İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenler, 
TÜBİTAK, Eskişehir Ticaret Odası, ASELSAN 
ve İzmir, Ankara, Eskişehir gibi illerden bilişim 
firmaları ile Litvanya’dan üniversite, Sanayi ve 
Ekonomi Bakanlığı’ndan uzman ve şirketler 
katılmıştır. Bu yıl içerisinde de tıp, tarım, eğitim ve 
turizm alanlarında tematik paneller düzenlemeyi 
düşünüyoruz.

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

-Biz öncelikle Eskişehir’deki tüm bilişimcileri 
bir araya getirecek bir kahvaltılı tanışma etkinliği 
düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu etkinlikte akademik, 
ticari, sanayi ve kamudaki bilişimcileri bir araya 
getiren çatı bir oluşum olduğumuzu ve TBD Sayısal 
Gündem 2020 çalışmalarını anlatmak istiyoruz. 
Daha sonrada sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda 
özel eğitimler açarak sektörü insan kaynağı 
anlamında desteklemek istiyoruz. Bunun içinde 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi ile ortak geliştireceğimiz projelerimiz var, 
konuyla ilgili temaslarımız sürüyor. Aynı zamanda 
TBD Genç ve üniversitelerimizdeki bilişim kulüpleri 
aracılığı ile öğrencilere yönelik butik kurslar açmak 
istiyoruz. Bunun içinde TBD Genç yapılanmasını 
tamamlamak üzereyiz.
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