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Ondokuz Mayıs Üniversitesi; “Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere
önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel
araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmak” anlayışının
temel bir unsuru olarak, toplumsal faydaya dönüşen temel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı
hedefler. Bu doğrultuda; evrensel değerler, etik ilkeler, düşünce özgürlüğü, küresel rekabet ile ulusal,
bölgesel ve yerel ihtiyaçları göz önünde bulunduran bir yaklaşımı benimser.
ARAŞTIRMA POLİTİKASININ AMACI
OMÜ araştırma faaliyetleriyle; bilgi ve teknoloji üretmeyi, kalkınma ve gelişmeye destek
olmayı, bilimsel verileri yaymayı, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim
dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmeyi amaçlar. Bu kapsamda OMÜ araştırma politikası belgesi,
OMÜ’de yürütülecek araştırmaların yönetilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik bir
çerçeve sunar.
a)Araştırma Etiği: OMÜ, bünyesindeki tüm araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde ve
araştırma bulgularının yayınlanmasında etik ilkeleri gözetir. Araştırma etiğinin korunmasında ulusal
ve uluslararası etik ilkeleri dikkate alır. OMÜ araştırmacıları, insan hak ve özgürlüklerine saygı
gösterir, hayvan haklarını gözetir, doğayı korur. Araştırmanın kötüye kullanımına ilişkin şikayetlerde
ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket eder.
b)Öncelikli Alanlar: OMÜ; bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ülke politikaları, bölge
ihtiyaçları ile araştırmacı ve altyapı potansiyelini dikkate alarak öncelikli alanlar belirler ve
gerektiğinde bu alanları günceller.
c)Araştırmaların Görünürlüğü: OMÜ, yapılan araştırmaların toplumsal faydaya
dönüşmesini sağlamak ve araştırmada işbirliği potansiyelini artırmak için telif hakkıyla ilgili
mevzuatı ve ikili işbirliklerindeki gizlilik esasını gözeterek bünyesinde üretilen tüm bilimsel
çalışmalara erişimi sağlar. Araştırmaların etkilerini ilgili kamu/özel sektör temsilcileri ve meslek
odalarıyla paylaşarak ölçer ve izler. OMÜ kaynaklı araştırmaların etkisini ve uluslararası tanınırlığını
artırmak ve bu yolla görünürlüğü sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşların
gerçekleştirdiği araştırmalara katılımı teşvik eder. Araştırma ve başarılarını tanıtıcı toplantıları
düzenli olarak gerçekleştirir. Araştırma sonuçlarının uluslararası dergilerde yayınlanmasını teşvik
eder.
d)Taahhüt ve Çıkar Çatışması: OMÜ, araştırmaların tarafsız ve objektif şekilde yapmasını
ve yayınlamasını olumsuz etkileyen her türlü eylemin ve çalışanların kendilerine ya da ilişkide
bulundukları kişi veya kuruluşlara yasal olmayan menfaat sağlamalarının karşısındadır. OMÜ, yasal
sınırlar içerisinde gerçekleştirilen akademik faaliyetler üzerindeki her türlü baskı unsuruna karşı
araştırmacıların özerklik alanını güvence altına alır. Bununla birlikte çalışanlar, çıkar çatışması ve
taahhüt ihlalinin ortaya çıkması durumunda şahsi sorumluluğa sahiptir.
e)Araştırma Özgürlüğü: OMÜ, mevzuata ve araştırma etiğine uygun olduğu sürece tüm
araştırmacıların akademik özgürlüklerine saygı duyulan bir araştırma kültürünü teşvik eder.
Araştırmacıların bilimsel araştırma yapmalarını ve bu araştırmaları için fon arayışlarını destekler.
f)Araştırma İçin Üniversite Desteği: OMÜ, proje/bilimsel makale yazımı ve dil kontrolü,
fon arayışı, patent ve ticarileştirme konularında araştırmacılara danışmanlık ve destek hizmeti sunar.
Bütçesinin mevzuatla belirlenen bölümünü araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli altyapının
oluşturulması/iyileştirilmesi ve bilim insanı niteliğinin artırılması için tahsis eder. Araştırma
fonlarının tahsisinde, araştırmanın kapsamı ve araştırma çıktısına ilişkin somut taahhütleri esas alır.
Öncelikli alanlar ile disiplinlerarası ve/veya sanayiye yönelik araştırmalar tercih nedeni sayılır. Ulusal
ve uluslararası proje çağrılarını kurum içinde etkin bir şekilde duyurur ve araştırmacıların dış
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fonlardan yararlanmalarını teşvik eder, araştırmacıların yazılı veya elektronik kaynak ihtiyacını
karşılar.
a)Araştırma Sonuçları İçin Üniversite Teşvikleri: OMÜ bünyesinde yapılan araştırmaların
etkisini ve uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefler. Bu kapsamda; araştırmaları yayına dönüşen,
dış kaynaklı fonlardan yararlanarak proje yapan, yayınlarına belirli sayıda atıf yapılan ve patent alan
araştırmacıları ödüllendirir.
b)Araştırmacı Yetkinliği: OMÜ, araştırma hedeflerine ulaşmayı garanti altına almak için
kadro tahsisinde adayın araştırmacı niteliğini ön planda tutar. Gerektiğinde, kurum araştırma ve
eğitim-öğretim kapasitesini güçlendirme potansiyeli olan yabancı uyruklu bilim insanlarını istihdam
eder. Araştırmacıların temel araştırma becerilerini geliştirmeleri için yurtiçi/ yurtdışı etkinliklere
katılımını özendirir. Araştırmacılar için kariyer geliştirme fırsatları yaratır. Misafir araştırmacılara
gerekli olanakları sağlar. Uluslararası araştırmacı hareketliliğini teşvik eder.
c)Kurumlararası Araştırma: OMÜ, ulusal ve uluslararası alanda özel/kamu sektörüyle
ortak araştırmalar yapar. Bu amaçla stratejik araştırma ortaklıkları ve işbirliği ağları oluşturur.
Kurumlararası araştırmaları olanaklı kılmak ve kolaylaştırmak için işbirliği protokolleri imzalar.
ç)Araştırma ile Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Etkileşimi: OMÜ araştırma faaliyetlerinin
eğitim-öğretim ile entegre edilmesini sağlar. Dinamik ve etkin bir araştırma ortamı sağlamak üzere
lisansüstü öğrenim gören öğrenciler arasından gerekli koşulları sağlayanları öğrenimleri süresince
araştırma görevlisi olarak istihdam eder. Yeni araştırmacılar kazanmak ve genç araştırmacıları teşvik
etmek maksadıyla öğrenci topluluklarının düzenlediği bilimsel etkinlikleri destekler.
d)Araştırma Performansının Değerlendirilmesi: OMÜ her yıl Kurum İç Değerlendirme
Raporu, İdare Faaliyet Raporu, Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Sıralaması, Akademik
Teşvik Puanı Sıralaması, University Ranking by Academic Performance, Times Higher Education
Dünya Üniversiteleri Sıralaması ve Web of Science istatistikleri üzerinden araştırma performansını
değerlendirir. Bu değerlendirmeler ışığında ulusal ve uluslararası standartlara ulaşabilmek için
gerekli kurumsal düzenlemeleri/iyileştirmeleri yapar.
e)Telif Hakları: OMÜ, bünyesinde üretilen teknolojilerin özel sektöre transferini
desteklemek ve kolaylaştırmak için PYO ve TTO aracılığıyla araştırmacılara destek verir. Fikri
mülkiyet ve ticarileştirme girişimlerinde uyguladığı stratejiler ile fikri mülkiyet hakkını korur.
Araştırma Politikasının kabul edildiği Senato Kararının;
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