
 
 

Proje Performans Ödülü (PPÖ) 
 

Bilindiği üzere, 2005 yılından itibaren ARDEB kapsamında yürütülen programlarda yürütücü 
ve araştırmacılara Proje Teşvik İkramiyesi(PTİ)(*) adı altında ödeme yapılmaktadır. Söz 
konusu PTİ tutarları TÜBİTAK Bilim Kurulunca her yıl belirlenmekte olup 2012 yılı için 
belirlenen maksimum tutarları aşağıda verilmektedir: 
 

 
 
(*) 278 sayılı TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanun’un 16.maddesi : 
 
Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye 
ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro 
veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla proje 
sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda 
birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması 
durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Bilim Kurulu tarafından belirlenir. 
Yapılacak bu ödemelerde projenin panel puanı ve araştırmacıların projeye katkı oranları esas alınır. 
 
Yeni uygulama ile sonuçlanan projelerin etkisini artırmak ve yüksek başarıyla sonuçlanmış 
projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek amacıyla, 01/01/2013 tarihinden 
itibaren sonuçlanmış olan projelere Proje Performans Ödülü (PPÖ) verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 
 
Proje Performans Ödülü, proje bitiş tarihinden sonraki 3 yıl içerisinde yürütücünün proje 
sonuçları ile ilgili çıktıları sisteme girerek bir defaya mahsus olmak üzere TÜBİTAK’a 
başvurması durumunda, 9 ana kriter (yayın, patent, kitap, vb) ve 36 alt kritere göre yapılacak 
değerlendirme sonucu hesaplanan puana göre toplam 30.000,-100.000,-TL arasında değişen 
miktarlarda belirlenecek ve yürütücü ve araştırmacılara PTİ’de olduğu gibi projeye 
yapacakları katkı oranları çerçevesinde ödenecektir.  
 
Verilen teşvik (PTİ) ve ödüller (PPÖ) dikkate alındığında, TÜBİTAK’ta başarı ile yürütülen ve 
sonuçlandırılan her bir proje için yürütücü ve araştırmacılara 4.500,-TL’ye kadar ek gelir 
imkânı sağlanabilecektir. 

 

 
Projedeki  

Görevi 
1007 Kodlu Kamu  

Ar- Ge Projesi  
PTİ Tutarı 

1003 Kodlu Öncelikli 
Alanlar Projesi  

PTİ Tutarı 

Araştırma (1001) , 
Kariyer (3501) ve 

Uluslararası Projeler 
PTİ Tutarı 

Yönetici 3.000 - TL / ay 2.500 - TL / ay -- 
Yürütücü  2.500 - TL / ay 2.000 - TL / ay 1.500 - TL / ay 
Araştırmacı 1.500 - TL / ay 1.000 - TL / ay 750 - TL / ay 
Danışman 1.600 - TL/ yıl 1.500 - TL/ yıl 1.500 - TL/ yıl 


