
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA 

MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 

  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulan Bilgisayar 

Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin (BAUM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların 

görevlerine ve çalıĢma Ģekline iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine iliĢkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama  ve AraĢtırma Merkezini, 

b) Müdür: Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Müdürünü, 

c) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları Ģunlardır: 



a) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgi sistemleri alanına giren tüm konularda ihtiyaç 

duyduğu her türlü alt yapı, donanım, yazılım, proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalıĢmalarının etkin ve 

verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, 

b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili her alanda araĢtırmalar, uygulamalar, eğitimler, danıĢmanlıklar ve 

projeler yapmak, projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyon programlarını hazırlamak, bu konuda diğer 

üniversiteler ve özel sektör ile iĢbirliği yapmak, 

c) e-üniversite ve e-devlet projeleri ile ilgili çalıĢmalar yapmak, 

ç) Üniversite ile sanayi arasında biliĢim alanında kurumsal iĢbirliğini sağlamak, 

d) Üniversite öğrencilerine, uygulama yapabilecekleri ve çözümler üretebilecekleri bir çalıĢma ortamı 

sağlamak. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları Ģunlardır: 

a) Üniversitenin bilgi sistemleri ve iletiĢim alt yapısını geliĢtirmek için gerekli her türlü araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarını  yapmak, 

b) Üniversite içi veya üniversite dıĢı projelerde ihtiyaç duyulan yazılımları, e-üniversite projelerini ve 

otomasyonları gerçekleĢtirmek, geliĢtirmek veya sağlamak, 

c) Bilgisayar destekli üniversite eğitimine geçiĢ hazırlıklarında bulunmak maksadıyla araĢtırmalar 

yapmak, bu tür araĢtırmaları teĢvik etmek ve desteklemek, 

ç) Bilgi sistemleri konusunda kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢların karĢılaĢtıkları donanım ve 

yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalıĢmalarını yapmak, uzman görüĢ oluĢturmak, bilirkiĢi hizmeti 

vermek, seminer, kurs, konferans düzenlemek, gerektiğinde bu çalıĢmalar ile ilgili sertifikalar vermek, 

d) ÇalıĢmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek, bilgi sistemleri alanına giren konularda görevli 

elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içindeki ve yurt dıĢındaki kurumlar ile iĢbirliği yapmak, 

e) Bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dıĢındaki büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım 

ve otomasyonları hazırlamak, 

f) Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluĢları, kamu ve özel sektör kuruluĢları ve yurtdıĢındaki 

organizasyonlar ile iĢbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleĢtirmek, 

g) Bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araĢtırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar 

uygulamalarını gerçekleĢtirmek ve özendirmek, 

ğ) Bilgisayar yazılım ve donanımı ile ilgili araĢtırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluĢlarla 

iĢbirliği yapmak, 

h) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, web güvenliği, web tasarımı, web programlama ve 

yazılım güvenliği hizmetlerini yürütmek, 

ı) Uzaktan eğitim uygulamaları baĢlatmak,  internete dayalı eğitim ve internet ortamında güncel 

konularla ilgili sertifika programlarını yürütmek, 

i) Merkezin ana sunucularının ve genel ağların güvenliğini sağlamak; sağlıklı ve kesintisiz iĢlemesini 

temin etmek, 



j) Uygulama ve araĢtırma çalıĢmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri 

açıklayan yayınlar yapmak, 

k) Döner sermaye kapsamında, üniversite birimleri de dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluĢlara 

biliĢim hizmeti sunmak, 

l) Merkezin kuruluĢ amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer 

çalıĢmaları yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları Ģunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından, Rektör 

tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin 

çalıĢmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliĢtirilmesinden Rektöre karĢı sorumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için, 

Rektör tarafından en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine 

vereceği görevleri yapar. 

(3) Müdürün, görevi baĢında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi, Müdür 

yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri Ģunlardır: 

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna baĢkanlık etmek, 

b) Merkezin idari iĢlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak, 

c) Yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim, öğretim, araĢtırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, 

amaca uygun proje ve karĢılıklı yardımı gerçekleĢtirmek, 

ç) AraĢtırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve 

görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak, 

d) Merkezin altı aylık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüĢünü aldıktan sonra Rektöre sunmak, 

e) Merkezin amaç ve faaliyetlerine iliĢkin diğer görevleri yapmak. 

Yönetim kurulu 



MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin çalıĢma alanı ile ilgili 

Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından belirlenen üç öğretim elemanı olmak üzere Rektör 

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam yedi üyeden oluĢur. Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolmadan 

Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi 

dolmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüĢmek üzere 

toplanır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır: 

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluĢ amacına göre merkezin çalıĢma düzenini tespit etmek, 

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalıĢma programı ile altı aylık faaliyet raporunu görüĢerek 

hazırlamak, 

c) AraĢtırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araĢtırma, yayın ve bilimsel toplantılara 

katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek, 

ç) Yürütülecek projelerle ilgili çalıĢma ilkelerini belirlemek, gerekli çalıĢma gruplarını ve laboratuvar 

ortamını sağlamak, 

d) Yurtiçi ve yurtdıĢı kuruluĢlarla ortaklaĢa yürütülecek çalıĢmaların temel ilkelerini belirlemek, 

e) Müdürün önerisi üzerine, merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını belirlemek ve 

görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak, 

f) Üniversiteye bağlı bölüm ve birimlerdeki bilgisayar iç yapılaĢmalarındaki uyulması gereken 

standartları ve bu sistemler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri belirlemek ve gerekli iĢbirliğini 

sağlamak, 

g) Merkeze gelen iĢ ve proje tekliflerini inceleyerek, uygun görüleni değerlendirmek, öneriler sunmak 

ve destekleme Ģeklini belirlemek, 

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilecek akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün 

önerisi ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından 

karĢılanır. 

Taşınır mallar 

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalıĢmalar kapsamında alınan her türlü taĢınır mal 

Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir. 

Harcama yetkilisi 



MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 15 – (1) 9/12/1998 tarihli ve 23548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal 

Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


