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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihsel Çevre Değerlerini
Araştırma Merkezi (TAÇDAM) Yönetmeliği
Tanım
Madde 1 — Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin Geçici 2 nci Maddesi
gereğince, Üniversite Senatosu'nun 8/3/1982 tarih ve 1982/6 sayılı toplantısında alınan 1 nu
maralı kararla faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak devam ettirmesi uygun görülen Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi Tarihi Eserleri Kurtarma, Değerlendirme ve Araştırma Merkezi
(TEKDAM)'ın adı "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve
Uygulama Merkezi (TAÇDAM)" olarak değiştirilmiştir. Bu yönetmelikte Orta Doğu Teknik
Üniversitesi "ODTÜ", Tarihsel Çevre Değerlerim Araştırma ve Uygulama Merkezi "Merkez"
olarak anılacaktır.
Amaç
Madde 2 — Merkezin amaa:
a) Türkiye'deki yeraltı ve yerüstü kültürel, tarihsel varlıklar konulunda'kavramsal ve
uygulamalı araştırmalar geliştirmek,
b) Arkeolojik yöntemlerle birlikte fen ve doğa butta yöntemlerim kullanarakkültürel,
tarihsel çevre değerlerinin sapTarıması, korunması ve değerlendirmesi çalışmalarını yapmak,
c) Bu çalışmaları ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak yürütmek,
d) Yapılan faaliyetlerin düzenli bir şekilde yayınını sağlamak,
e) Teknik eleman yetiştirmek için kurs ve seminerler düzenlemek; bu konuda ŞEM ile
işbirliğinde bulunmaktır.
Çalışma Alanı
Madde 3 — Merkez amaa doğrultusunda aşağıdaki atanlarda çalışmalar yürütür:
a) ODTÜ'nün ilgili bölüm ve anabilim dallarındaki (Şehir Planlama, Restorasyon, Arkeometri vb.) araştırma potansiyelini konu ile ilgili araştırma-uygulamalara yöneltmek,
araştırma-uygulama çalışmaları yapmak, yaptırmak veya bu tür çalışmalara katılmak, destek
olmak, böylece sözkonusu Bölümler ve ODTÜ'nün uluslararası saygınlığım arttırmak,
b) Çalışma alanı ile ilgili konularda nitelikli araştırma-uygulama projeleri ile ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ODTÜ'nün ulusal-uluslararası platformda önder ro
lünü güçlendirmek,
c) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile işbirliği yaparak, günümüzde tarihsel çevre sorun
larının çözümünde disiplinlerarası çalışmaların önem kazandığı bir ortamda ODTÜ'nün sa
hip olduğu arkeoloji-fen ve doğa bilim yöntemleri-teknikler üzerine bilgi birikiminin beraberce
tanıtıldığı kurs ve seminerler düzenleyerek ilgili kamu kuruluşlarındaki kadroların iç hizmet
eğitimini sağlamak,
d) Çalışma alam ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve bilimsel toplantı
lar düzenlemek ve yayın yapmak,
e) ODTÜ'deki mevcut Müze'nin TAÇDAM yapısı içinde bilimsel canlılığını sağlamak,
Merkez tarafından yapılacak araştırmalarla daha da zenginleştirilerek, sadece sergilenen eser
lerle değil fakat araştırmalarla ele geçen her türlü bilginin saklandığı, değerlendirildiği, zaman
içinde kendini yenileyen seçilmiş malzemelerden oluşan bibliotek kurmak, böylece örnek bir
bilgi bankasının da oluşturulmasına öncülük etmek.
örgütlenme ve Yönetim
Madde 4 — ODTÜ Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezinin organları şun
lardır;
a) Başkan
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
d) Merkez Birimleri ve Çalışma Grupları
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Başkan
Madde 5 — Başkan, ODTÜ'nün Tarihsel Çevre Değerleri konusunda araştırma, uy
gulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir.
Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki öğretim üyesini Başkan Yardım
cısı seçer. Başkan görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göre
ve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir başkan görevlendirilir.
Başkanın Görevleri
Madde 6 — Başkanın görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve Danışma Kurullarım toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,
b) Merkeze bağlı Merkez Birimlerinin, Proje Gruplarının ve idari personelin düzenli
ve etkin çalışmasını sağlamak,
c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağım ve bütçe
önerisini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
Madde 7 — Yönetim Kurulu, Şehir Planlama ve Restorasyon ana bilim dalları ile Jeo
loji Mühendisliği bölümünden tarihsel çevre değerlerini koruma-değerlendirme konusunda araş
tırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından ilgili Fakülte Yönetim
Kurulunca seçilecek birer üye ile Arkeometri anabilim dalından Fen Bilimleri Enstitüsü Yöne
tim Kurulunca seçilecek aynı nitelikte bir üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Herhangi bir-edenle görevinden ayrdan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamam
lamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 8 — Yönetim Kurulu, Başkanın çağnsı üzerine en az ayda bir defa toplanarak
aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Çalışma Gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,
c) ODTÜ'de disiplinlerarası işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak
amacıyla protokoller düzenlemek,
d) Başkanın hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme so
nuçlarım rapor halinde Rektörlüğe sunmak,
e) Başkanın ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yı
lın çalışma programını hazırlamak,
0 Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
saptamak,
g) Başkan tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
h) Profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusun
daki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) aracılığıyla Üniversite Senatosuna
önermek.
Danışma Kurulu ve Görevleri
Madde 9 — Danışma Kurulu, ODTÜ Keban Projesi, daha sonra T E K D A M , TAÇDAM
olarak sürdürülen Araştırma Merkezlerinde kurucu ve başkanlık görevi yapanlar ile Yönetim
Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan Merkezin ilgi alanım kapsayan bilim dal
larından arkeoloji, paleocoğrafya, koruma planlaması, restorasyon, arkeometri konusunda
seçkin birer bilimadamından ve kültür vakıflarından iki üyeden oluşur.
Danışma Kurulu üyelerinin süresi dört yddır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebi
lir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve
yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.
Merkez Birimleri ve Çalışma Grupları
Madde 10 — Araştırma, uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yü
rütmek üzere Başkan'ın önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkez'in çalışma alanlarında
Birimler ve Proje grupları kurulabilir. Merkez Birimleri ve Proje gruplarının kuruluş ve çalış
maları Yönetim Kurulunca hazırlanan yönergeler uyarınca yürütülür.
İta Amiri
Madde 11 — Merkezin ita amiri Rektördür.
Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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