Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Kapsamında Olmayan
Doktora Sonrası Araştırmacılarla ilgili Uygulama Yönergesi
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1: Bu Yönerge; DOSAP programı kapsamına girmeyen, ancak, ODTÜ’de yürütülen
araştırma projelerinde görev alarak veya burslu olarak ODTÜ’deki bir öğretim üyesinin
gözetiminde doktora sonrası araştırmacı olarak araştırma faaliyetlerine katılan doktoralı
araştırmacılarla ilgili uygulama esas ve usullerini düzenler.
BAŞVURU VE DEĞERLENDĐRME
Madde 2: Bu Yönerge kapsamındaki doktora sonrası araştırmacıların, ODTÜ’deki araştırma
faaliyetlerine katılabilmesi ve doktora sonrası araştırmacılara verilen haklardan
faydalanabilmesi için; ODTÜ’de görev yapan bir öğretim üyesinin araştırmacıya danışmanlık
yapmayı kabul etmesi ve birlikte hazırlayacakları doktora sonrası araştırma başvurusunun
kabul edilmesi gerekir. Bunun için, doktora sonrası araştırmacının danışmanlığını yapacak
olan öğretim üyesi, araştırmacının çalışacağı araştırma projesi ile ilgili detaylı Đş Planını
içeren başvuruyu ilgili Bölüm Başkanı ve/veya Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı ile Dekan
ve/veya Enstitü Müdürü’nün onayına sunar. Onay veren birim, araştırmacıya sağlanacak ofis,
bilgisayar, altyapı ve diğer olanakları da belirterek Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne başvurur.
Doktora sonrası araştırmacı Rektörlük onayıyla ODTÜ’de araştırma faaliyetlerine başlar.
UYGULAMA KOŞULLARI
Madde 3: DOSAP kapsamı dışındaki doktoralı araştırmacıların sorumlulukları ve
yararlanacakları olanaklar aşağıdaki gibidir:
a) Doktora sonrası araştırmacılar, ODTÜ’nün kural ve yönetmeliklerine uymak zorundadır.
b) Doktora sonrası araştırmacıların düzenli olarak Gelişme Raporu ve çalışmaların bitiminde
Sonuç Raporu hazırlamaları ve bu raporları Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne iletmeleri
gerekmektedir.
c) Yürütülen çalışmanın sonucunda çıkabilecek akademik yayınlarda araştırmacının
çalışmanın yapıldığı kurum olarak ODTÜ’yü belirtmesi gerekmektedir. Doktora sonrası
araştırmacı; yapılan çalışmanın sonucunda patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve
benzeri bir fikri hakkın konusunu oluşturabilecek ürünlerin ortaya çıkması halinde, ODTÜ
öğretim elemanları için geçerli olan hak ve yükümlülüklerin kendisi için de geçerli
olacağını kabul eder.
ç) Doktora sonrası araştırmacıların kendi sağlık sigortalarını yaptırmaları ve ODTÜ’de
araştırmalarına başlamadan önce bunu belgelemeleri gerekmektedir.
d) Araştırmacılara “ODTÜ Ziyaretçi Araştırmacı Kimlik Kartı” verilir. Doktora sonrası
araştırmacılar, kütüphane ve bilişim altyapısından ziyaretçi statüsünde yararlanırlar. Diğer
üniversite olanaklarından (misafirhane, vb.) ise, ziyaretçilerin tabi olduğu mevzuat
çerçevesinde ve Üniversitenin imkanları ölçüsünde yararlanırlar.
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YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 4: Bu Yönerge, 30 Kasım 2010 tarihinde ODTÜ Senatosu tarafından onaylanarak
yürürlüğe girmiştir.
Madde 5: Bu Yönerge hükümlerini ODTÜ Rektörü yürütür.
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