ODTÜ - Geçici Statüdeki Araştırmacılar Çizelgesi
KATEGORİ

Alt-kategori

Statü*

Projelerde (TÜBİTAK-SANTEZ) burslu çalışan öğrenciler
Öğrenci

Barınm a kategorisi**

Kim lik Kategorisi

B1
Öğrenci

Programlarda (ÖYP-KKTC, Avrasya) yer alan öğrenciler

Sağlık im kanları kategorisi***

İlgili birim

S1

BAP Koord.

S2

Öğrenci İşleri DB/
Arş. Koord.

Öğrenci Kimlik Kartı
B2

Ziyaretçi****
Öğrenci
Araştırm acı

Protokolümüz olan bir üniversiteden gelen lisansüstü öğrenciler

Öğrenci

B4

Öğrenci Kimlik Kartı

S5

Ulurlararası İşbirliği
Ofisi

Araştırm a
Görevlisi

35.Madde kapsamındaki araştırma görevlileri

Akadem ik

B2

Akademik Personel Kimlik Kartı

S3

Personel DB.

TÜBİTAK-AB projelerinde çalışanlar
Proje
Personeli

TAB Ofisi
İdari

Faydalanamaz

Proje Personeli Kimlik Kartı

S4

DPT ve Döner Sermaye projelerinde çalışanlar

Personel DB/DÖSİM

Protokolümüz olmayan bir üniversiteden gelen lisansüstü öğrenciler
ya da en az lisans mezunu olan doktorasız araştırmacı

B3/B4

Personel DB.

DOSAP araştırmacıları (akademik kadrolarda olmayanlar)
Ziyaretçi*****
Araştırm acı

Arş. Koord.
Ziyaretçi

Burslu doktora sonrası araştırmacılar

Ziyaretçi*****
Akadem ik
Personel

Ziyaretçi Araştırmacı Kimlik Kartı

S5

B3

Personel DB.

Burslu doktora sonrası araştırmacılar (Erasmus-Mundus)

Uluslararası İşb.
Ofisi

DOSAP araştırmacıları (akademik kadrolarda olanlar)

Arş. Koord.

Konuk bilim insanları

Konuk bilim insanları (Erasmus-Mundus)

Akadem ik

B3

Ziyaretçi Akademik Personel Kimlik Kartı

S5

Personel DB.
Uluslararası İşb.
Ofisi

* “Statü”, araştırmacının kampus olanaklarından (kütüphane, kafeterya, bilişim altyapısı vb.) hangi koşullarla yararlanacağını ve verilecek taşıt pulunu belirler.
** Barınma Kategorileri:
B1. Yurtlardan sıra ile faydalanır.
B2. Yurtlardan sıralamasız faydalanır.
B3. Misafirhaneden faydalanır.
B4. Yer olması durumunda yurtlardan ya da kısa süreli olarak misafirhaneden faydalanır.
*** Sağlık İmkanları Kategorileri:
S1. Sigortalı olan aile fertleri üzerinden SRM’den faydalanabilirler. Ailesinde sigortalı yok ise SGK’na başvurup prim ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.
S2. Ayakta tedavileri SRM’inde, ilaç ve hastanede tedavileri ise özel sağlık sigortası ile karşılanır.

S3. 5510 sayılı yasa ve 657 sayılı yasa kapsamında SRM’den faydalanabilirler.
S4. 5510 sayılı yasa ve 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak SRM’den faydalanabilirler.
S5. T.C. uyruklular, T.C. Kimlik Numarası ile sağlık kuruluşlarına gidebilirler.
**** Yurt içi ya da yurt dışında bir üniversitede kayıtlı olan, ODTÜ’de araştırma amaçlı bulunan (ODTÜ’de kayıtlı olmayan) ziyaretçi öğrenci.
***** Ziyaretçi akademik personel ve araştırmacılara, kalacakları süreye bağlı olarak geçici kimlik kartı verilebilir.

Tanımlar:
DOSAP araştırmacıları : Doktorasını tamamladıktan sonra, yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir üniversitede öğretim elemanı olarak atanmış ya da bir kamu kuruluşunda veya
özel kurumda görev yapan bir araştırmacının geçici bir süre için ODTÜ’de görevlendirilmesi ve ODTÜ’deki bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması
prensibine dayanan Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) kapsamındaki araştırmacılardır.
Konuk bilim insanları : ODTÜ’deki araştırma faaliyetlerine katılmak üzere geçici bir süre için ODTÜ’de bulunan akademisyenlerdir.
Burslu doktora sonrası araştırmacılar: DOSAP kapsamına girmeyen, ancak burslu olarak ya da yürütülen araştırma projelerinden desteklenerek ODTÜ’de doktora sonrası
araştırmacı olarak araştırma faaliyetlerine katılan doktoralı araştırmacılardır.

