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Bu yıl Kars’ta yapılan Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı Kars Kafkas
Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmış ve toplantıya 17 Üniversiteden 19 Bölüm Başkanı katılmıştır.
Toplantıda ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümlerinin problemleri tartışılmış ve
karşılaşılan problemlere çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Konuşulan, tartışılan, sunulan, değerlendirilen konular ile alınan kararlar aşağıda maddeler
halinde sunulmuştur.
1. BMBB dergisinin Dergipark’a geçirilmesi kararlaştırılmıştır.
2. 2015 yılında derginin planlandığı gibi sayısının zamanında çıkarılması ve hedeflenen makale
sayısına ulaşılması için dergiye makale desteği verilmesi ve konunun tüm bölüm başkanları tarafından
öğretim üyelerine duyurulması kararlaştırılmıştır.
3. 2016 yılında gerçekleştirilecek BMBB toplantısı ile birlikte her yıl bir uluslararası konferans
düzenlenmesi ve konferans isminin ve takviminin tespiti için aşağıda belirtilen ön çalışma komitesi ile
konferans adı,düzenleme takvimi, katılım şartlarıve ana temanın belirlenmesi ile ilgili bir ön
çalışmanın yapılması ve konunun bir ay içerisinde tamamlanıp bölüm başkanlarına duyurulması, bir
ay içerisinde tüm toplantı üyelerinin görüşüne sunularak sonuçlandırılması,(Komiteye dahil olmak
isteyen hocamızın ismi eklenmiştir.)
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4. Bilgisayar Mühendisliği'nin Durumu ve Tercih Edilme Puanının Artırılması İçin Çözüm
Önerileri başlıklı sunumun BMB leri daha iyi analiz etme için önemli olduğu, bu sunumun yapılan
öneriler doğrultusunda tekrar güncellenmesi ve gelecek toplantıda sunulmasının yerinde olacağı
5. MÜDEK den akredite olan bölümlerin deneyimlerinin bir sonraki toplantıda paylaşılması ve
Akredite olan Bilgisayar mühendisliği bölümlerine ekstra devlet desteği verilmesi konusunun YÖK’e
iletilmesi,
6. 2016 yılında yapılacak olan bir sonraki BMBB toplantının öncelikle Tekirdağ’da Namık
Kemal Üniversitesinde yapılması daha sonra ise toplantının Ahmet Yesevi Üniversitesinde yapılması
kararlaştırıldı. Fakat Namık Kemal Üniversitesinden beklenen destek sağlanamaz ise bir sonraki
toplantının Kazakistanda bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesinde ve Eğitim/öğretim döneminde
yapılması . Polonya'dan davet eden (BialystokUniversity of Technology) Üniversitesine toplantı ve
işbirliği için ön ziyaret yapılması,
7. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) ile Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO)
arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin aşağıdaki maddelerdeki gibi şekillendirilmesi
a. BMO'nun Dergi, düzenlenecek etkinlikler ve konferansa destek olması

b. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Öğretim üyelerinin (Bilgisayar mühendisliği alanında
diploması olmayan ancak bu alanda belli sayıda doktora öğrencisi yetiştirmiş olanlar) Bilgisayar
Mühendisleri Odası (BMO)na üye olabilecek yapıların oluşturulması
8. Bilgisayar Mühendisliği eğitiminde kalitenin artırılması hakkında çalışmalar yapıp, ilgili
konuda 2016 yılı BMBB toplantısında yapılacak konferans kapsamında aşağıda belirtilen konularda
panel ve çalıştaylar düzenlenmesi,





Bilgisayar Mühendisliği eğitim kalitesi
Bilgisayar Mühendislerinin imza yetkisinin teknik ve hukuki boyutu,
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları arasında etkileşimin artırılması,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Başarı hikâyelerinin paylaşılması,

9. BMBB ları kuruluna tüzel kişilik kazandırılması, bu amaçla BMBB konseyi ve ilgili
yönetmeliğinin hazırlanması için çalışma yapılması,
10. Bilişim projelerinde, Bilgisayar Mühendislerine imza yetkisi verilmesi için BMO’nun
çalışma yapıp, gerekli adımların atılması konusunun desteklenmesi. Bu yetkinin özellikle kamu
ihalelerinde aranması
11. 2015 yılında Hukuk ve Tıp Fakültelerinde yürürlüğe giren başarı sırası sınırlamasının
Mühendislik Fakülteleri temelinde özellikle BMB için getirilmesinin desteklenmesi,
12.Tüm Bilgisayar Mühendisleri Bölüm Başkanlarının e-posta adreslerinin güncellenmesi,
13. BMBB toplantısında genel koordinatöre yardımcı olacak organizasyon, sosyal program vb.
kurul üyelerinin belirlenmesi,
14. Toplantılara destek veren Softtechgibi özel firmalar ile üniversiteler arasındaki ilişkilerin
artırılması, staj imkânları,
15. BMBB toplantısı yapılan illerde, bilgisayar ve bilişim alanında bilgilendirme toplantıları
yapılması
Gelen görüş ve önerilere göre yapılan eklemeler
Madde 3. deki komiteye Prof.Dr.İbrahim Akman eklenmiştir.
Toplantıların Gidilen Üniversitede derslerin olduğu zamanda yapılması ve ortak bir Bilgisayar
mühendisliği sunumu hazırlanarak sunulması, Misafir konuşmacı çağrılması
Alınan kararların hayata geçirilmesi için Eşref hoca tarafından her madde için bir sorumlu
atanarak çalışmaların yürütülmesi

