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2017 ÖYP-DPT Bütçesi

2017 yılında ÖYP-DPT bütçesi geçen yıl uygulandığı şekilde; seyahat harcamaları dışında,
bireysel projeler için 6.500 TL tez danışmanı payı, 1.500 TL EABD payı olmak üzere toplam
8.000TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, bütünleşik projeler için bütçe 7.500 TL tez
danışmanı payı ve 1.500 TL EABD payı olmak üzere toplam 9.000 TL olarak tespit edilmiştir.
Bütünleşik proje, bir veya birden fazla tez danışmanı ile en az iki araştırma görevlisi ile oluşturulabilir.
EABD Başkanlıkları, tez danışmanının onayıyla 2017 yılında proje bütçesini kullanmak
isteyen, aynı zamanda proje bütçesinde 1.500 TL ve daha fazla kaynağı olan her ÖYP öğrencisi için
1.500 TL tutarında EABD payına sahiptirler. EABD Başkanlıkları’nın, bütçe kullanan tez öğrencisi
sayısına göre hesaplanacak olan toplam EABD bütçesini kullanabilmeleri için ÖYP portalı üzerinden
EABD proje başvurusu yapmaları gerekmektedir.
ÖYP-DPT bütçesi Kalkınma Bakanlığı tarafından “Araştırmacı Yetiştirme Programı” olarak
“İleri Araştırma” karakteristiğinde tanımlanmış bir programdır. Söz konusu karakteristik yapıda inşaat,
bakım-onarım gibi alt yapı çalışmaları yer almamaktadır. Bu nedenle 2017 yılında da inşaat, bakımonarım gibi alt yapı çalışmalarıyla ilgili taleplerin ÖYP bütçesinden gerçekleşme imkânı
bulunmamaktadır. ÖYP-DPT bütçesi harcama kalemlerinin sadece; makine-teçhizat, sarf-hizmet,
yazılım, bilimsel amaçlı seyahat olarak sınıflandırılmış olduğu konusu dikkate alınarak 2017 yılı bütçe
taleplerinin yapılması beklenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, yürümekte olan projeleri bulunan veya yeni proje
başvurusu yapacak tez danışmanları ve EABD Başkanlıkları’nın proje başvurularını
http://oyp.metu.edu.tr/ adresinde bulunan ÖYP portalı üzerinden yapmaları mümkündür.
Tez danışmanı ve araştırma görevlilerimizin proje başvurularını portal üzerinden en geç 17
Kasım 2017 tarihine kadar yapmaları beklenmektedir
Bütçe kullanımı ile ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalar sadece “Kalkınma
Bakanlığı” (eski adıyla DPT) desteği ile ÖYP kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden
öğrencilerle ilgilidir. YÖK desteği ile ÖYP’ye katılan araştırma görevlilerinin bütçe harcama
esasları farklı olup, ÖYP portalı üzerinden yürütülmemektedir.
Saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

