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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden: 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜ ANALİZİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine 

ilişkin 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 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (OGAM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini, 
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e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları  

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkiye’nin ilgili konularda oluşturduğu yol haritaları ve ulusal hedeflere ulaşmak ve bu 

hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgemek ve geliştirilecek özgün 

teknolojilerle ulusal teknolojik ve bilimsel gelişimi destekleyecek bir uzmanlık ve teknoloji merkezi 

olmak, 

b) İlgili konularda geçmişte ülkemizde yapılan projeler başta olmak üzere, bu konularda 

araştırıcı portföyü, görsel veri havuzu ve teknolojik bilgi birikimi oluşturmak, 

c) Türkiye’deki ilişkili akademik ve araştırma kurum ve gruplarıyla eşgüdüm halinde 

ihtiyaç duyulan konularda beraberce çalışılması için bir çatı oluşturmak, 

ç) Savunma ve güvenlik, yerküre ve uzay gözlemi, endüstriyel, biyomedikal ve çoklu ortam 

uygulamaları için uzay, hava, yer, sualtı unsurları veya internet kaynaklarından elde edilen görüntülerin 

veya görüntü dizilerinin ve bunlarla bağlantılı diğer verilerin analizleri ile ilgili yurtdışındaki araştırma 

merkezlerinde ve endüstride olan gelişmeleri takip etmek ve mevcut bilgileri ülkemize kazandırmak, 

d) İlgili konularda çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratarak beyin 

göçünü azaltmak, yurtdışında bu alanda çalışanların Türkiye’ye geri dönüşü için imkan yaratmak, 

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim vermek, seminer ve kongreler düzenlemek. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için 

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen askeri veya sivil uygulamalar için uzaydan, 

havadan veya yer unsurlarından elde edilen görüntüler ile sağlık uygulamaları için elde edilen 

biyomedikal görüntülerin analizlerine yönelik ulusal ve uluslararası projeler ve işbirliği yapmak, 

b) Bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında kongre, seminer, konferans ve diğer bilimsel 

toplantılar düzenlemek, 



       

 

 

OGAM HİZMETE ÖZEL 

 

OGAM Merkez Yönetim 

Yönergesi 

 

 

Doküman No:F15 

Versiyon No:00 

Versiyon Tarihi : 21.04.2021 

 

 

 

OGAM Merkez Yönetim Yönergesi       4/6                         26.09.2022  

© OGAM iç kullanımı içindir. Bu dokümanın tamamının ya da bir kısmının “bilmesi gereken” prensibi çerçevesi dışında 
kullanımı, çoğaltılması, dağıtılması, donanım ve yazılım tedarikçileri ile paylaşılması yasaktır. 

 

c) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kuruluşlarla ortaklaşa 

iş yapmak ve bu konulardaki çalışmaları desteklemek, 

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda sağlanan bulguların gizlilik kapsamına girmemesi 

durumunda bilimsel yayın yapmak, 

d) Üretilen ve geliştirilen yöntemleri ve teknolojiyi danışmanlık ve eğitim kursları aracılığıyla 

endüstriye  aktarmak, 

e) Yetenek geliştirmek ve sürdürmek için gerekli altyapı, cihaz, yazılımları tedarik etmek, 

geliştirmek ve idame ettirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan Üniversite öğretim 

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar 

görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından bir veya en fazla iki kişi 

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür 

yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından 

birini vekil bırakır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
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c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, 

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarıyla 

ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek altı üye ile 

birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye 

yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, 

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda bir kez toplanır ve kararlar 

oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak 

toplanır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Merkezin çalışma 

alanını ilgilendiren konularda kararlar almak, 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin 

esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, 

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içindeki ve yurt dışındaki 

kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek. 

Danışma Kurulu  

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürün önerisi üzerine Rektör 

tarafından görevlendirilen aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: 

a) Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri, 

b) İstekleri halinde görevlendirilecek konu ile ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri, 

c) İstekleri halinde,  diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri, 

ç) Güvenlik, savunma, biyomedikal ve ilişkili uygulamalar için görüntü işleme, örüntü tanıma, 

bilgisayar görü ile ilgili özel kuruluş temsilcileri. 

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. 
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(3) Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen kuruluşların 

temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Danışma Kurulu üyelerinin 

görev süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri 

ile ilgili görüş bildirmek, 

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak, 

c) Yapılan çalışmaları değerlendirmek, 

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak ve 

yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Harcama yetkilisi 

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre 

devredebilir. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  


