24.10.2013 14:00 – 17:00 Günkü Toplantı Kararları:
1. Bilgisayar Mühendisliğinin ne olduğunu anlatmak üzere bir belge hazırlanmasına
ve bu belgenin bmbb.info sayfasına konmasına karar verildi. Bu belgenin tüm
bilgisayar mühendisliği bölümlerince paylaşılmasının yerinde olacağı konusunda
görüş birliğine varıldı. Söz konusu belge aşağıda isimleri yazılı hocalar tarafından
hazırlanacaktır.
o
o
o
o
o
o
o

Tuncay Yiğit (Süleyman Demirel Üni.)
Ümit Deniz Uluşar (Akdeniz Üni.)
Abdullah Çavuşoğlu (Yıldırım Beyazıt Üni.)
Müslüm (Maltepe Üni.)
İsa Muslu (Uluslararası Atatürk, Kırgızistan)
Ahmet Uyar (Melihşah Üni.)
Erdoğan Doğdu (TOBB – ETÜ)

2. Azerbaycan ile Türkiye Üniversiteleri arasında öğretim üyesi değişim konusu
görüşüldü. Türk öğretim üyelerinin yaz okulu kapsamında veya dönemlik olarak
Kafkas Üniversitesinde ders verebilecekleri anlaşıldı.
3. Lisansüstü programlarında eş danışmanlık uygulamasının yararlı olacağı
değerlendirildi. Bu konudaki duyuruyu Abzetdin Adamov’un hazırlamasına karar
verildi. Bu duyuru bmbb.info sayfasında duyurulacak. Eş danışmanlığın resmiyet
kazanması konusunda yapılması gerekenleri Abzetdin Adamov araştıracak. Türki
cumhuriyetlerde eş danışmanlık yapacak öğretim üyelerinden bazı diplomalarını
göndermeleri istendiği öğrenilmiştir.
4. BMBB toplantılarına Türk Cumhuriyetlerin bölüm başkanlarının da çağrılmasına
karar verildi.
5. Ülkeler arasında dönüşümlü konferans planlanabileceği dile getirildi.
o Toplantıların uluslararası düzeyde düzenlenebileceği,
o Sadece Türklere özgü olmayacağı, ancak ev sahipliğini Türk
Cumhuriyetlerinin yapacağı,
o TÜBİTAK’tan kısmi (Faaliyetleri Destekleme) destek alınabileceği,
o Bilgisayar ve Bilişim alanındaki ulusal (Türkçe) konferansların
birlikte düzenlenmesi konusu dile getirildi.
6. Türk cumhuriyetlerindeki üniversiteler ile birlikte olarak AB (tempus, fp7 vb.)
projesi önerisi verilebileceği değerlendirildi.
7. Mevlana Projesi kapsamında karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin
gerçekleştirilebileceği ve bu konuda girişimlerin başlatılmasını uygun olacağına
karar verildi.
8. Türkçe ve Azerbaycan ortak teknik terimler sözlüğünün hazırlanmasının gerekli

olduğu değerlendirildi. Bu konuda aşağıda isimleri verilen öğretim üyelerinin
çalışmasına karar verildi:








Eşref Adalı (İTÜ)
Etibar Seyidzade (Qafqaz Üniversitesi, Azerbaycan)
Cihan Mert (Gürcistan)
İsa Muslu (Uluslararası Atatürk, Kırgızistan)
İbrahim Soğukpınar (GYTE)
Abdulsamet Haşıloğlu (Atatürk Üniversitesi)
Halil Altay Güvenir (Bilkent)

9. Öğrencilerin ACM olimpiyatlarına katılım konusunda bilgi edinildi ve tartışıldı.
o 120 Finalist Üniversite olduğu,
o En kapsamlı Bilimsel Olimpiyat olduğu,
o Başarılıların kolay iş bulabildiği,
o En başarılı ülkenin Rusya (Saint Petersburg takımı 5 birincilik almış)
olduğu anlaşıldı.
ACM programlama yarışmalarında bölgesel merkez olmak için Müslim Bozyiğit
ve Etibar Seyidzade’nin birlikte çalışmalarına karar verildi.
10. Bilgisayar mühendisliği alanında;
 Türkçe yazılmış ders kitaplarının Azerbaycan diline çevrilebileceğine,
 Azeri dilinde ortak kitap yazılabileceğine,
 Türkçe ve Azeri dillerinde yazılmış ders kitaplarının dökümünün
hazırlanmasına; bu kitaplar incelenerek her iki dilde yayımlanmalarının uygun
olacağına karar verildi.
11. Azeri öğrencilerin Türkiye’de staj yapabilmeleri için yardımcı olunmasına karar
verildi.
12. Uzaktan eğitim yapılabileceği değerlendirildi.

