
[Üniversite Senatosu’nun 9 Nisan 2013 tarih ve 2013/3-3 sayılı kararı ile belirlenen 
“Yayınlarda Kurum Adresi Belirtilmesine ilişkin Esasların” ODTÜ Kuzey Kıbrıs 

Kampusu için aşağıdaki şekilde uyarlanmıştır] 
 

YAYINLARDA KURUM ADRESİ BELİRTİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 
 
1. Kampusun ismi, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu”, “ODTÜ 

Kuzey Kıbrıs Kampusu”, “Middle East Technical University Northern Cyprus Campus” 
veya “METU Northern Cyprus Campus” şeklinde yer almalıdır. Bunun dışında bir 
kısaltma kullanılmamalıdır. 

 
2. Kampusumuz lisans ve lisansüstü programlar ile araştırma merkezleri bünyesinde 

yürütülen araştırmalardan kaynaklanan yayınlarda, araştırmacıların kadrolarının 
bulundukları program ve merkez adı birlikte yer almalıdır. 

 
3. Disiplinler arası lisansüstü programlarda (DAP) öğrenim gören Kampus öğrencilerinin, 

tez danışmanları ile birlikte hazırladıkları yayınlarda kullanılan adreste, öğrenci için DAP 
adı, danışman için ise DAP adı ve kadrosunun bulunduğu program adı birlikte yer 
almalıdır. 

 
4. Konuk öğretim üyelerinin, konuk araştırmacıların ve/veya başka bir kuruluşta çalışan 

öğrencilerimizin de katılımıyla Kampusumuzda yapılan çalışmalardan kaynaklanan 
yayınlarda; 

 
a. Söz konusu yayınla ilgili araştırma tümüyle Kampusumuzda yürütülmüşse, ODTÜ 

Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi kullanılmalı ve gönderme ile konuk  araştırmacı veya 
öğrencinin çalıştığı üniversitenin/kuruluşun adresi belirtilmelidir. 

 
b. Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı araştırmacı veya öğrencinin çalıştığı 

üniversitede/kuruluşta yapılmış ise, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi ve ilgilinin 
çalıştığı kurumun adresi birlikte yer almalıdır. 

 
5. Kampusumuzdan izinli olarak başka kurum veya kuruluşta görev yapan ODTÜ Kuzey 

Kıbrıs Kampusu çalışanlarının, bu kuruluşlarda katıldıkları çalışmalardan kaynaklanan 
yayınlarda; 

 
a. Söz konusu yayının kaynaklandığı araştırmanın tümü geçici görevli olarak 

bulundukları kuruluşta yürütülmüşse, yayında o kurumun adresi yer almalı ve 
gönderme ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'ndan izinli oldukları belirtilmelidir. 

 
b. Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı geçici görevli oldukları kuruluşta, bir 

kısmı ise Kampusumuzda yürütülmüşse; geçici görevlendirildikleri kuruluşun adresi 
ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi birlikte yer almalıdır. 

 
6. Kampusumuzda öğrenci olarak bulunmuş ancak daha sonra Kampusumuzla resmi 

ilişkileri kalmayan kişilerin Kampusumuzda bulundukları sürede yürüttükleri 
çalışmalardan kaynaklanan yayınlarda; 

 



a. Söz konusu yayınla ilgili araştırma tümüyle Kampusumuzda yürütülmüşse, ODTÜ 
Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi kullanılmalı ve gönderme ile kişinin bulunduğu 
üniversitenin/kuruluşun adresi belirtilmelidir. 

 
b. Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı öğrencinin çalıştığı 

üniversitede/kuruluşta yapılmış ise, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi ve ilgilinin 
çalıştığı kurumun adresi birlikte yer almalıdır. 

 
7. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda göreve başlamadan önce başka kurum ve kuruluşlarda 

görev yapmış ya da öğrenci olarak bulunmuş ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 
çalışanlarının, bu kuruluşlarda yürüttükleri çalışmalardan kaynaklanan yayınlarda; 

 
a. Söz konusu yayının kaynaklandığı araştırmanın tümü daha önce görev yapmış 

oldukları kuruluşta yürütülmüşse, yayında o kurumun adresi yer almalı ve gönderme 
ile şu anda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda oldukları belirtilmelidir. 

 
b. Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı daha önce görev yapmış oldukları 

kuruluşta, bir kısmı ise Kampusumuzda yürütülmüşse; daha önce görev yapmış 
oldukları kuruluşun adresi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi birlikte yer 
almalıdır. 
 

8. Kampusumuzdan emekli olmuş öğretim elemanlarımızın yaptıkları yayınlarda;  
  

a.  Söz konusu yayınla ilgili araştırma tümüyle Kampusumuzda  yürütülmüşse, ODTÜ    
 Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi kullanılmalı ve gönderme ile kişinin mevcut kurum  
 adresi (varsa), ya da emekli olduğu belirtilmelidir.  

 
  b.  Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı öğretim elemanının çalıştığı yeni 

kurumda, bir kısmı ise Kampusumuzda yürütülmüşse ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 
adresi ve ilgilinin çalıştığı kurumun adresi birlikte yer almalıdır.  

 
c.  Söz konusu yayınla ilgili çalışmanın tümü ya da bir kısmı öğretim elemanı emekli 

olduktan sonra yapılmışsa ve ilgili başka bir kurumda çalışmıyorsa “Emekli” 
ibaresinin yer alması koşuluyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi kullanılabilir.  

  
9.  İstifa ederek ayrılmış öğretim elemanlarımızın yaptıkları yayınlarda;  
  

a. Söz konusu yayınla ilgili araştırma tümüyle Kampusumuzda  yürütülmüşse, ODTÜ 
Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi kullanılmalı ve gönderme ile kişinin mevcut adresi 
belirtilmelidir.  

 
b. Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı öğretim elemanının çalıştığı yeni 

kurumda, bir kısmı ise Kampusumuzda yürütülmüşse ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 
adresi ve ilgilinin çalıştığı kurumun adresi birlikte yer almalıdır.  

 
c. Söz konusu yayınla ilgili çalışmanın bir kısmı Kampusumuzda yürütülmüşse ve istifa 

ederek ayrılmış öğretim elemanı başka bir kurumda çalışmıyorsa, teşekkür kısmında 
çalışmanın kısmen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yürütüldüğünün belirtilmesi 
gerekir. Bu durumda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu adresi kullanılmaz. 

 


