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30. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesinde yapılmış
ve toplantıya ekte isimleri ve imzaları bulunan bölüm başkanları ve bölümü temsilen öğretim elemanları
katılmıştır. Bu katılım bugüne kadar yapılan en yüksek katılım olup, çok faydalı olan toplantıların başında
yer almaktadır.
Bu toplantıda Bölüm başkanları üç farklı oturumda bir araya gelmişler ve aşağıdaki konularda
toplantılara görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
Birinci oturumda yapılan toplantıda; ülkemizde bilgi ve yazılım güvenliği genel olarak değerlendirilmiş,
bu konuda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler ve tartışmalar
yapılmıştır. Bu toplantıda bölümlerimizin karşılaştığı problemlerin neler olduğu üzerine bir görüşme
açılmış ve bir sonraki oturumda tartışılacak konular belirlenmiştir.
İkinci oturumda yapılan toplantıda; bölümlerimizin karşılaştığı problemlerin nasıl çözülebileceği üzerine
bölüm başkanlarımız çözüm önerilerini birbirleriyle paylaşmışlardır. Ayrıca TBV BMBB Dergi sinin
problemleri ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar yapılmıştır.
Üçüncü oturumda ise UBMK 2016 değerlendirilmiş, bir sonraki UBMK da yapılması gereken hususlar
üzerine konuşulmuş, bölüm başkanları toplantısının nerede nasıl yapılacağı, katılımları ve kaliteyi
arttırmak için IEEE konferansı ile birlikte UBMK 2017 nin yapılıp yapılmaması üzerine tartışmalar
yapılmıştır.
Bu oturumlar sonucunda alınan kararlar ise aşağıda verilmiştir.

1. 2017 Yılında iki konferansın (IEEE-AICT 2017 ve UBMK 2017 )birlikte yapılması uygun
bulunmuştur. Konferansların Kapadokya Bölgesinde yapılmasına karar verilmiştir.
2. 2017 yılındaki BMBB toplantısı, konferans ile birlikte aynı yerde yapılacaktır.
3. Her iki konferansın, başvuru ve kayıt web sayfaları ayrı olacak, ancak web sayfaları birbirine
bağlantı verecektir.
4. Bildiri sunacak olanlar, istediği konferansı seçebilecektir.
5. IEEE-AICT 2017’nin tanıtım ve yönetimi IEEE Azerbaycan Chapter’i tarafından hazırlanmış ve
kullanılmakta olan web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu konferansa sunulan bildirilerin
değerlendirmesinde, BMBB üyeleri de görev alacaklar ve yetkili olacaklardır.
6. UBMK 2017’nin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde IEEE Azerbaycan Chapter’inin görev ve
yetkisi olmayacaktır.
7. IEEE-AICT 2107 ve UBMK 2017’nin 4-8 Ekim günlerinde yapılması uygun bulunmuştur. Bu
tarihler, konferansın yapılacağı yer belli olduktan sonra duruma göre kesinlik kazanacaktır.
8. Konferanslar ve BMBB toplantısı için Kapadokya bölgesindeki üniversitelerin ev sahipliği yapması
istenecektir. Bu konuda çalışmalar başlatılacaktır.

9. Her iki uluslararası konferansın, düzenli biçimde gerçekleşebilmesi amacıyla, bir konferans
düzenleme şirketi ile çalışılacaktır.
10. Konferanslar için dört kurul çalışacaktır; bu kurullar;
 Genel düzenleme kurulu : Eşref. Adalı, Ali Yazıcı, Tuncay Yiğit
 Akademik kurul : Şeref Sağıroğlu, Ali Yazıcı, Ziya Karakaya
 Düzenleme kurulu : Eyüp Ceyhan, Engin Demirci
 Mali kurul : Nevcihan Duru
Yerel düzenleme kurulu daha sonra belirlenecektir.
11. Her iki konferansa sunulmuş olan bildirilerden önemli bulunanların genişletilmiş biçimleri TBV
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayınlanacak.
12. Her iki konferansın mali yönetimi için olası çözümler araştırılacaktır. Çözümler içinden en uygun
olanı seçilecektir. Bu amaçla, öncelikle Türkiye Bilişim Vakfı ile görüşülecektir. TBV ile olumlu
sonuç alınamaz ise yakın dernekler ile görüşülecek. Son seçenek olarak konferans düzenleme
şirketi ile görüşülecektir.
13. Bilgisayar Mühendisleri Odasının, konferans ve BMBB toplantılarına katkı sağlaması
beklenmektedir. BMO dan, ileride yapılacak olan uluslararası konferanslarda yararlanmak üzere,
uluslararası tanınmış bir kuruluşun temsilciliğini almaları önerildi.
14. Lisans düzeyinde bilgi güvenliği müfredatı oluşturmak üzere bir komisyon oluşturulmasına karar
verildi. Komisyon üyeleri şöyle belirlendi:
 Eşref Adalı
 İbrahim Soğukpınar
 Şeref Sağıroglu
 Ahmet Koltuksuz
15. TBV BMBB Dergisinin Baş editörleri Eşref Adalı ve İbrahim Soğukpınar olarak belirlenmiş olup,
Derginin yaygınlaştırılması, işlemlerin hızlandırılması ve kalitesinin arttırılması için dergiye yeni
editörler atanmasına ve aşağıdaki gibi listenin oluşturulmasına karar verilmiştir.
 Ercan Buluş
 Ahmet Yazıcı
 Mehmet Karaköse
 Resul Kara
 Sinan Oğuz
 Eyüp Ceylan
 Bora Aslan
 Şafak kayıkçı
16. 30. BMBB Toplantısı ile ilgili olarak;
 Mali konular hakkında Prof. Dr. Nevcihan Duru bilgi verdi. Gelir ve giderler BMBB tarafından
onandı.
 Konferans ile ilgili olarak Akademik Kurulun çalışmaları tebrik edilerek onandı.
 Yerel Düzenleme Kurulunun çalışmaları tebrik edilerek onandı.
 Genel düzenleme kurulunun çalışmaları tebrik edilerek onandı.

