
TBD Erzurum Şubesi Başkanı Prof. Dr. Özen:

Özellikle bilişim teknolojilerinin 
kullanımı konusunda bilinçli 
toplumlar oluşumuna katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz

“Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi”nin bu yıl ikincisinin 8-9-10 
Ekim 2015 tarihlerinde Erzurum’da düzenleneceğini duyuran Özen,üyelerinin 
çoğunluğunu akademisyenlerin oluşturduğuTBD Erzurum Şubesi’nin, eğitsel 
ve akademik faaliyetlere ağırlık vereceğini belirtti. Özen, sunduğu “sanal” 
yaşamlarla bir cazibe merkezine dönüşen teknolojinin birey, toplum, kurum ve 
kuruluşlara sunduğu özgürlükler kadar ortaya çıkardığı bağımlılıklarla da ele 
alınması gerektiğine dikkat çekti. 

Aslıhan Bozkurt

TBD  BİLİŞİM Dergisi olarak 
bu sayımızda, 22 Ocak 
2015’te yapılan Olağan 

Genel Kurul toplantısında TBD Erzurum Şube 
Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Üstün Özen 
ile yaptığımız söyleşiye yer veriyoruz. Halen 
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
Dekanlığı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanlığı’nı 
yürüten Özen, Bilişim Sistemleri, Karar Destek 
Sistemleri, Bilgisayar ve İletişim Ağları ile 
İstatistiksel Analiz konu başlıklarında akademik 
çalışmalar yürütüyor. Türkiye Bilişim Derneği’nin 

Erzurum Şubesi’nin Başkanlığına 22 Ocak 2015 
tarihinde gerçekleştirilen ilk Olağan Genel 
Kurul’da seçilen Özen, “Kuruluşundan bu yana 
akademik bir geleneğe ve birikime öncülük 
etmiş bulunan TBD’nin çalışmalarını Erzurum ve 
çevresinde akademik ve sektörel platformlarda 
yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz” dedi. 

Başkanlık görevini üstlenmesinin ardından 
yol haritası çizerek bir dizi etkinlik planlama 
yoluna gittiklerini, 11 Mayıs 2015’te 300 
civarında dinleyicinin katıldığı bir konferans 
gerçekleştirdiklerini anımsatan Özen,“Ulusal 
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-Öncelikli olarak okurlarımıza Prof. Dr. Üstün 
Özen’i tanıtmak isteriz. Kendiniz hakkında 
kısaca neler söylersiniz?

-Erzurum doğumluyum. Atatürk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldum. Yüksek 
Lisans ve Doktora eğitimimi Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sayısal Yöntemler 
Anabilim Dalı’nda tamamladım. 1993-1996 yılları 
arasında ABD’de MIS alanında ikinci Master 
derecemi aldım. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nde 1989’dan itibaren 
Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya 
başladım ve 1996 yılında Yardımcı Doçent, 
2004 yılında Doçent, 2010 yılında da Profesör 
unvanını aldım. 2008-2012 yılları arasında Atatürk 
Üniversitesi Genel Sekreterliği görevini yürüttüm. 
Halen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
Dekanlığı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanlığı’nı 
yürütmekteyim. Bilişim Sistemleri, Karar Destek 
Sistemleri, Bilgisayar ve İletişim Ağları ile 
İstatistiksel Analiz konu başlıklarında akademik 
çalışmalar yürütmekteyim.

       

-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Erzurum Şubesi 
Başkanlığı sürecinizi bizlerle paylaşır mısınız?

-1971 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu 
yana teknolojik gelişimlerin toplumsal yaşamda 
ortaya çıkardığı dönüşümleri çeşitli platformlarda 
çok sayıda etkinlikle, alan uzmanları ve sektör 
uygulayıcılarını sıklıkla bir araya getirerek 
ele alan Türkiye Bilişim Derneği’nin Erzurum 
Şubesi’nin başkanlığına 22 Ocak 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen ilk Olağan Genel Kurul’da üyeler 
tarafından seçilmiş bulunuyorum. Başkan olarak 
seçildiğim Genel Kurul toplantısında TBD Erzurum 
Şubesi Yönetim Kurulu’na Dr. Serdar Aydın, Dr. 
Ersin Karaman, Dr. İsmail Cemil Özyazıcı, Işıl 
Bedirhanoğlu, Dr. Melike Aydemirve Ömer Fidan; 
Denetim Kurulu’na Zeki Akal, Esra Kireçci, Hacer 
Türk; Onur Kurulu’na Prof. Dr. Uğur Yavuz, Prof. 
Dr. Muhammet Dursun Kayave Prof. Dr. İhsan 
Efeoğluseçildiler.  

-TBD Erzurum Şube Başkanlığı’nı 
üstlenmenizde etkili olan faktörler nelerdir? 
Hedefleriniz ve faaliyet planlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi”nin bu 
yıl ikincisini Atatürk Üniversitesi İİBF Yönetim 
Bilişim Sistemleri Bölümü’nün organizasyonunda 
8-9-10 Ekim 2015’te düzenleyeceklerini duyurdu. 

TBD Erzurum Şubesi olarak etkinlikler 
gerçekleştirmeyi, alana ilişkin araştırmalar 
yürütmeyi ve toplumsal yaşama bir değer 
sağlama yönünde katkı sağlamayı amaçladıklarını 
vurgulayan Özen, 
sektörel gelişmelerin yönlendirilmesi ve ele 
alınması konusunda yürütülen etkinliklerin 
İstanbul ağırlıklı olduğu gerçeğini kabul 
etmekle birlikte özellikle akademik çalışmalar 
yürütülmesi anlamında Atatürk Üniversitesi’nin 
değerli akademisyenlerinin katkılarını 
yadsımamak gerektiği düşüncesinde. 

Küresel ölçekte muazzam bir “ağ 
toplumu”oluştuğu, yeni iletişim teknolojileriyle 
enformasyonun hızla aktığı ve etkileşimin birey-

birey, makine-makine, birey-makine yönlü 
çeşitlendiği, mekân ve zaman sınırlılıklarının 
en aza indirgendiğine işaret eden Özen, geniş 
çevrelerde, çeşitli kurum ve kuruluşlarla, 
toplumsal yarar sağlayan etkinliklere imza atmayı 
hedeflediklerini bildirdi. 

Özen, toplumun geniş kesimlerini kapsayan, 
bilgi teknolojisine dayalı pratik ve standartları 
paylaşmayı planladıkları etkinlikler kapsamında, 
çoğunluğunuakademisyenlerin oluşturduğu 
üyeleriyle eğitsel ve akademik faaliyetlere ağırlık 
vereceklerini ifade etti. 

“Teknoloji konusu, bireylere, toplumlara, kurum 
ve kuruluşlara sunduğu özgürlükler kadar ortaya 
çıkardığı bağımlılıklarla da ele alınmalıdır” diyen 
Özen, TBD Erzurum Şubesi olarak teknoloji ve 
özellikle de bilişim teknolojilerinin kullanımı 
konusunda bilinçli toplumlar oluşumuna katkıda 
bulunmayı amaçlamadıklarının altını çizdi.
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- Bu oluşumda yer almamın temel nedeni, 
teknoloji insan yaşamında bu kadar hâkimiyet 
kazanırken, günlük pratiklerimiz bile teknolojiden 
geçerek tanımlanırken, üye sayısı 10 bini aşan, 
7 şubesi, 13 il temsilciliği ve 33 Üniversitede 
TBD-Genç yapılanması ile bilişim sektörünün 
gelişimine katkıda bulunan TBD oluşumuna 
katkıda bulunmaktır. Akademik çalışma 
alanım itibariyle bilişim teknolojileri üzerine 
çalışmalar yürütmekteyim. Kuruluşundan bu 
yana akademik bir geleneğe ve birikime öncülük 
etmiş bulunan TBD’nin çalışmalarını Erzurum ve 
çevresinde akademik ve sektörel platformlarda 
yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. 

Başkanlık görevini üstlenmemin ardından Dernek 
üyelerimizle yol haritası çizerek bir dizi etkinlik 
planlama yoluna gittik. Öncelikli olarak 11 Mayıs 
2015 tarihinde geniş katılımlı bir Konferans 
düzenledik ve Atatürk Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
gerçekleştirdiğimiz ve 300 civarında dinleyicinin 
katıldığı bu konferansta SİBERSAN Bilgi 
Teknolojileri Bilgi Güvenliği Uzmanı Nazım 
Karadağ’ı ağırladık. “Bilgi Güvenliği” konulu 
konferansta bilgi ve bilginin güvenliği, mevzuattan 
uygulamalara değin geniş bir yelpazede 
ele alınırken; katılımcılarla ISO 27001:2013 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının 
geliştirilmesi süreci ve bilgi güvenliği yönetim 
sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken 
hususlara ilişkin değerli görüşler paylaşıldı.

Desteklediğimiz bir diğer önemli etkinlik ise 
ilki 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilmiş bulunan ve bu yıl ikincisi 8-9-
10 Ekim 2015 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi 
ev sahipliğinde, aynı zamanda Başkanlığını da 
yürütmekte olduğum İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünce 
Erzurum’da düzenlenecek olan “Ulusal Yönetim 
Bilişim Sistemleri Kongresi”dir. Bilim insanları 
ve alanda öne çıkan firmaları ve uygulayıcıları 
bir araya getirmeyi planladığımız Kongre’ye, 255 
bildiri ile 320 bilim insanı başvurmuş bulunuyor.

Ülkemizin güzide üniversiteleri ve çeşitli kurum 
ve kuruluşlarında katılımcıların bildirili sunum, 
çalıştay ve atölyeler çerçevesinde katkıda 
bulunacakları Kongre sayesinde Erzurum ilinde 

alandaki gelişmeleri yönetim bilişim teorilerinden 
sosyal ağlara, e-devlet uygulamalarından sayısal 
uçurumadeğin geniş bir yelpazede ekonomi, 
sosyoloji, iletişim, sağlık, istatistik, hukuk ve 
daha birçok alanda ele almayı planlamaktayız. 
Akademisyen ve sektörde alan uzmanı olan 
birbirinden değerli davetli konuşmaların 
görüşlerini paylaşacakları Kongremizde Sektörün 
önde gelen firmalarını da uygulamalarını 
katılımcılarla paylaşacakları bir buluşma organize 
edeceğiz. Kongrede TBD Erzurum Şubesi tanıtımını 
da yapacağız. TBD Erzurum Şubesi olarak 
misyonumuz gereği bu ve benzeri etkinlikleri 
desteklemenin yanı sıra, yıl içerisinde düzenli 
olarak etkinlikler gerçekleştirmeyi, alana ilişkin 
araştırmalar yürütmeyi ve toplumsal yaşama 
bir değer sağlama yönünde katkı sağlamayı 
amaçlamaktayız. 

-Bilişim faaliyetleri ağırlıklı olarak İstanbul’da 
gerçekleşiyor. TBD Erzurum Şubesi’nin bilişim 
kültürünün yaygınlaşması ve bilgi toplumu 
farkındalığının arttırılması için yaptığı/yapacağı 
çalışmalarının temel özelliği ve amacını kısaca 
anlatır mısınız?

-Sektörel gelişmelerin yönlendirilmesi ve ele 
alınması hususunda yürütülen etkinliklerin 
İstanbul ili ağırlıklı olduğu gerçeğini kabul etmekle 
birlikte özellikle akademik çalışmalar yürütülmesi 
anlamında Atatürk Üniversitesi’nin değerli 
akademisyenlerinin katkılarını yadsımamak 
gerektiği düşüncesindeyim. Bölüm Başkanı 
olduğum Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde 
lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve 
Doktora düzeyinde de eğitim programlarımız 
mevcut. Alana ilişkin zengin donanıma sahip 
meslek sahipleri ve akademisyenler yetiştiriyor 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla 
beraber Mühendislik, Hukuk ve İletişim Fakültesi 
gibi birçok birimimizde alana ilişkin teorik ve 
uygulamalı çalışmalar yürütüldüğünü, projeler 
gerçekleştirildiği ve araştırmalar yapıldığını ifade 
edebiliriz. Bu bağlamda TBD Erzurum Şubesi 
olarak mevcut potansiyeli açığa çıkarmak ve 
alana ilişkin paydaşları bir araya getirmek temel 
misyonumuzdur. Elbette üniversitemizle sınırlı 
kalmayıp, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde hatta 
uluslararası çerçevede yapılanmış bulunan kurum 
ve kuruluşlar çerçevesinde ortak girişimlerimiz 
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olacaktır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, 
dünyamız küresel ölçekte muazzam bir “ağ 
toplumu”nun oluşumuna tanıklık etmekteyiz. Yeni 
iletişim teknolojileri sayesinde enformasyonun 
hızla aktığı ve etkileşimin birey-birey, makine-
makine, birey-makine yönlü çeşitlendiği göz 
önünde bulundurulduğunda mekân ve zaman 
sınırlılıklarının en aza indiği günümüzde etkinlik 
alanımızın da geniş olduğu düşüncesindeyiz. 
Bu bağlamda geniş çevrelerde, çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla, toplumsal fayda sağlayan etkinliklere 
imza atmayı hedeflemekteyiz.

-Bilişim sektörünün tüm taraflarını ortak 
amaçlar çerçevesinde bütünleştirmek üzere 
Erzurum’da hangi sektörlerle ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla (STK) ne gibi işbirlikleri 
kurmayı planlamaktasınız? Üyelerinizle 
gerçekleştireceğiniz çalışmalarda bilişim 
sektörü çalışanlarının mesleki gelişimlerine ne 
tür katkılarda bulunmayı planlamaktasınız? 

- Giderek karmaşık iletişim süreçleri ve dijital 
altyapının sağladığı olanaklar, aynı zamanda 
sunulan hizmetler hakkında toplumda farkındalık 
ortaya çıkarmayı gerektiriyor. İleri teknoloji 
ile aracılanan gündelik yaşam ve iş yaşamları, 
bilgisayar ve bilgi teknolojilerine uyumlu bireyler 
yetişmesini gerekli kılıyor. Toplumun geniş 
kesimlerine götürülen hizmetlerin genelinde 
teknoloji temelli yapılanmalar yer alıyor. 
Günümüz sektörlerinin neredeyse tamamında 
web tabanlı uygulamalar ve otomasyon sistemi 
üzerinden yürütülen iş yapış biçimleri hâkimiyet 
kazanmış durumda. Bu da, organizasyonlarda 

kurum içi-dışı etkileşim süreçleri ile veri 
aktarımında web ve internet yönetimi konularında 
uzmanlaşmayı gerekli kılıyor. Bilgi teknolojileri 
aracılığıyla şekillenen yaşamını rahatlıkla 
sürebilmesinde toplumun bilgi teknolojileri 
okuryazarlığı kazanması gerekiyor. Bu bağlamda 
TBD Erzurum Şubesi olarak toplumun geniş 
kesimini kapsayan, bilgi teknolojisine dayalı 
pratik ve standartları paylaşacağımız etkinlikler 
düzenlemeyi planlamaktayız. Bu girişimlerimizde 
sivil toplum kuruluşları ve sektörde öne çıkan 
kurum ve kuruluşların desteğini elbette alacağız. 
Üyelerimizin çoğunluğunun akademisyenlerden 
oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda eğitsel 
ve akademik faaliyetlere ağırlık vereceğimizi ifade 
edebiliriz.

- Son olarak okurlarımızla neler paylaşmak 
istersiniz?

-Her geçen gün teknolojinin daha da yoğun 
olarak kendisini hissettirdiği yaşamlarımızda 
teknolojiye bağımlı olmak değil teknolojiyi bilinçli, 
insanlık yararına kullanmak önceliğimiz olmalıdır. 
Teknoloji, özellikle sunduğu “sanal” yaşamlarla 
bir cazibe merkezine dönüşüyor. İnsanlar teknoloji 
aracılığıyla birbirleriyle hızlı ama bir o kadar da 
girift etkileşimler kurmaktalar. Teknoloji konusu, 
bireylere, toplumlara, kurum ve kuruluşlara 
sunduğu özgürlükler kadar ortaya çıkardığı 
bağımlılıklarla da ele alınmalıdır. Bu çerçevede 
TBD Erzurum Şubesi olarak teknoloji ve özellikle 
de bilişim teknolojilerinin kullanımı konusunda 
bilinçli toplumlar oluşumuna katkıda bulunmayı 
amaçlamaktayız. 

http://www.bilisimdergisi.org/s179

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 113

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

YL
Ü

L

112 TBD ŞUBELERDEN HABERLER



http://www.bilisimdergisi.org/s179

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 115

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

YL
Ü

L

114 TBD ŞUBELERDEN HABERLER


