BİRİMLER YÖNERGELER
Senato : 03 Mart 1999 / 05–3

BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
(BAUM) YÖNERGESİ
Kuruluş
Madde 1- Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü ve
Yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaların
desteklenmesi, çeşitli alanların uygulama ihtiyacının karşılanması ve bazı
meslek dallarında hazırlık ve destek faaliyetlerinde bulunmak için 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 7 nci maddesinin ( d ) bendinin
ikinci alt bendi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(K.S.Ü.) Rektörlüğüne bağlı, "Bilgisayar Araştırma ve Uygulama
Merkezi (BAUM)," kurulmuştur.
Merkezin Görevleri
Madde 2a. Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların
Bölümleri veya Anabilim Dalları ile ilgili her türlü programları
hazırlamak veya bu programların satın almasını yapmak, programlardan
seçkin bir arşiv teşkil ederek, bu arşivi kullanıcıların öğrenim ve
öğretimlerine yardımcı olacak, araştırmalarını kolaylaştıracak biçimde ve
belirli bir düzende hizmete sokmak, kamu ve özel kesimlerden istenecek
uygulama programlarını yapmak,
b. Çeşitli düzeylerde üniversite içi ve dışı eğitici kurslar
hazırlamak, konu ile ilgili insan gücünü yetiştirmek ve bu çalışmalarla
ilgili sertifikalar vermek,
c. Üniversitenin öğrenci, kütüphane, personel, ayniyat,
muhasebe ve diğer idari işlerinin yürütülmesinde bilgisayar destekli
düzenlemeler yapmak,
d. Kamu kuruluşları ve özel sektörler için, servis-büro
hizmetlerini döner sermayesi kapsamında yapmak,
e. Yurtiçi ve yurtdışı Uygulama Merkezleriyle işbirliği, amaca
uygun proje yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
f. Üniversitenin Internet ile ilgili tüm altyapı ve hizmet
çalışmalarını yürütmek.
Organlar
Madde 3- Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinin
başlıca organları şunlardır:
Müdür ve Yardımcıları
Merkez Kurulu
Merkez Yönetim Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcıları
Madde 4Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, üniversite
öğretim üyeleri arasından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörü tarafından üç yıl için doğrudan atanır. Süresi biten merkez
Müdürü yeniden atanabileceği gibi süresi dolmadan Rektör tarafından
görevden alınabilir.
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür
Yardımcıları, Müdür tarafından önerilen üç aday içerisinden K.S.Ü.
Rektörü tarafından atanır. Müdür yardımcısı bir veya iki tane olabilir.
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Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının
görevleri de sona erer. Süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden
atanabileceği gibi süresi dolmadan da görevden alınabilir.
Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 5- Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü:
a) Merkezin yönetim, eğitim, araştırma, uygulama ve diğer
bütün faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
b) Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yürütür. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna bilgi
vererek birimler arasında personel ve görev değişikliği yapar.
c) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri
hakkında takvim yılının bitiminden itibaren iki ay içerisinde bir rapor
hazırlar, hazırlanan faaliyet raporunu Rektörlüğe sunar.
Merkez Kurulu
Madde 6- Merkez Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları,
üniversiteye bağlı Fakülteler ve yüksek lisans eğitimi veren Enstitüler ile
lisans eğitimi veren Yüksekokulların her birinden Fakülte, Enstitü ve
Yüksekokul Kurulları'nca konu ile yakından ilgili öğretim üyeleri
arasından üç yıl için seçilen birer üyeden oluşur.
Madde 7- Merkez Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az
bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır. Eğitim, öğretim,
bilimsel araştırma, yayın faaliyetleri ve bunlarla ilgili esasları, plan,
program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırır. Merkez Yönetim
Kurulunun seçimini Merkez Kurulu yapar.
Merkez Yönetim Kurulu
Madde 8- Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ve en az bir Müdür
Yardımcısına ilaveten Merkez Kurulunun seçeceği üç üye ile birlikte
toplam 5 kişiden oluşur.
Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 9a) Merkezin karar organıdır, gerekli görüldüğünde müdürün
çağrısıyla Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa toplanır.
b) Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma
düzenini belirler.
c) Merkez Yönetim Kurulu, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama
Merkezinin düzenli ve planlanan bir şekilde hizmet vermesi için gerekli
idari ve akademik her türlü tedbiri almak, gerekli ilkeleri hazırlamak ve
Müdürün alınan tedbirleri uygulamaya koymasında yardımcı olmakla
yükümlüdür.
d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili
araştırıcı patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış şekillerini ilgili
mevzuata göre tespit eder.
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın
konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlar.
Madde 10- Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman Müdür
Yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Müdür Yardımcısı da
bulunmazsa Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet
edebilir. Göreve vekâlet süresi altı ayı geçemez.
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Madde 11- Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgi İşlem Birimi
Araştırma ve Uygulama Birimi
İdari İşler Birimi
olmak üzere üç birimden oluşur.
Merkezin birim sorumluluklarını müdür yardımcıları üstlenir.
Birim sorumluları, yönetim kurulunun belirleyeceği çalışma ilkeleri
çerçevesinde işlerini yürütürler.
Şube sorumluları ise Merkez'de tam gün çalışan elemanlar
arasından doğrudan müdür tarafından tespit edilir ve görevlendirilir.
Müdür gerekli gördüğü hallerde yönetim kuruluna bilgi vererek birimler
arasında personel ve görev değişikliği yapabilir.
Yürütme:
Madde 12- Bu yönergede yer almayan hususlarda genel
hükümlere göre işlem yapılır.
Madde 13- Bu yönergeyi Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici Madde- Döner sermaye işleri Rek1örlük Döner Sermaye
İşletmesi tarafından yürütülecektir.
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