TÜB‹TAK
HIZLI DESTEK PROGRAMI ESASLARI (*)
1. Amaç
(**) Bu Program›n amac›, üniversiteler, araflt›rma hastaneleri veya
araflt›rma enstitülerince yürütülecek acil, k›sa süreli ve küçük bütçeli
araflt›rma projelerinin desteklenmesidir.
2. Kapsam
(**) Bu Esaslar, üniversiteler, araflt›rma hastaneleri veya araflt›rma
enstitülerince yürütülecek araflt›rma projelerini kapsar.
3. Uygulama Esaslar›
3.1. (**) Baflvurular›n, ihtiyaca göre y›l içinde birden fazla ve y›l
boyunca her zaman yap›lmas› mümkündür. Ancak bir bilim insan› ayn›
anda iki H›zl› Destek projesinde görev alamaz.
3.2. (**) Baflvurular, TÜB‹TAK taraf›ndan öngörülen formata
uygun baflvuru formu ile Araflt›rma Destek Programlar› Baflkanl›¤›na
yap›l›r ve ilgili Araflt›rma Grubu taraf›ndan de¤erlendirilir.
3.3. Bu program çerçevesinde bir projeye verilebilecek en fazla
destek miktar›, TÜB‹TAK Bilim Kurulu taraf›ndan geliflen koflul ve
ihtiyaçlara göre her y›l belirlenir.
3.4. Proje süresi en fazla 1 y›l olabilir.
3.5.(**) Projelere; proje bütçesinde yer al›p kur art›fl› nedeniyle
al›nmas› mümkün olamayan makine-teçhizat için, proje yürütücüsünün
gerekçeli baflvurusu, ilgili Grup Yürütme Komitesi Sekreterli¤inin olumlu
görüflü ile Baflkanl›kça karara ba¤lanmak üzere ek ödenek verilebilir.
Ancak, ek ödenek ile birlikte toplam proje bütçesi, proje önerisinin
yap›ld›¤› y›l için Bilim Kurulu karar› gere¤ince bir projeye verilebilen destek
üst limitini aflamaz.
(*)Bilim Kurulu'nun 27.01.2005 tarih ve 2005/1 say›l› ola¤anüstü toplant›s›nda kabul
edilmifltir.
(**)Bilim Kurulu'nun 16.12.2006 tarih ve 148 say›l› toplant›s›nda de¤ifltirilmifltir.
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Projelere; proje yürütücüsünün gerekçeli baflvurusu, ilgili Grup
Yürütme Komitesi Sekreterli¤inin olumlu görüflü ile ek süre verilebilir.
Ancak, ek süre ile birlikte toplam proje süresi en fazla bir y›l olabilir.
3.6. (*) Harcamalar› TÜB‹TAK taraf›ndan gerçeklefltirilen h›zl› destek
projeleri kapsam›nda, TÜB‹TAK taraf›ndan sat›n alma ifllemleri yurt
içinden yap›lan tafl›n›rlara iliflkin fatura ve di¤er belgeler, vak›f
üniversiteleri dahil, projenin yürütüldü¤ü kurum ad›na düzenlenir ve
tafl›n›rlar kurumun ayniyat›na kaydedilir. TÜB‹TAK taraf›ndan sat›n alma
ifllemleri yurtd›fl›ndan yap›lan tafl›n›rlara iliflkin fatura ve di¤er belgeler ise
TÜB‹TAK ad›na düzenlenir ve bu kapsamda sat›n alma ifllemi yap›larak ilgili
kurulufla teslim edilmifl olan tafl›n›r mallar, TÜB‹TAK taraf›ndan herhangi
bir iflleme gerek kalmaks›z›n projenin yürütüldü¤ü kamu idarelerine, vak›f
üniversiteleri dahil, devredilir. Harcamalar› projenin yürütüldü¤ü kurum
veya kurulufl taraf›ndan gerçeklefltirilen projelerde ise konuya iliflkin
TÜB‹TAK mevzuat› uygulan›r.
3.7. (*) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Proje Teflvik ve
Destekleme Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik ile buna ba¤l› mevzuat hükümleri
uygulan›r.
4. ‹zleme ve Sonuçland›rma
(*) Proje sözleflmesinde belirtilen tarihte geliflme raporu verilir. Proje
süresinin tamamlanmas›n› izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve
teknik geliflimleri ile sonuçlar›n› kapsayan sonuç raporu, proje yürütücüsü
taraf›ndan, TÜB‹TAK taraf›ndan haz›rlanm›fl olan formata uygun olarak
ilgili Gruba iletilir. Geliflme raporu ve sonuç raporu ilgili Araflt›rma Grubu
taraf›ndan de¤erlendirilir. Raporun an›lan sürede gönderilmemesi veya
Grup taraf›ndan kabul edilmemesi hallerinde söz konusu hususun tespit
edildi¤i tarihte yürürlükte olan Proje Teflvik ve Destekleme Esaslar›na
‹liflkin Yönetmeli¤in ilgili hükümlerine göre ifllem yap›l›r.
(*)Bilim Kurulu'nun 03.11.2007 tarih ve 158 say›l› toplant›s›nda de¤ifltirilmifltir.
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5. Yürürlük ve Yürürlükten Kald›r›lan Mevzuat (*)

Bu Esaslar Bilim Kurulunda kabul edildi¤i tarihte yürürlü¤e girer ve
TÜB‹TAK Baflkan› taraf›ndan yürütülür. Bilim Kurulunun 08/01/1994
tarih ve 5 say›l› toplant›s›nda kabul edilip, 01.02.1997 tarih ve 39 say›l›
toplant›s›nda de¤ifltirilen “TÜB‹TAK Araflt›rma Altyap›s›n› Destekleme
Program› Esaslar›” yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yürürlükten kald›r›lan
Esaslar çerçevesinde devam eden projeler “H›zl› Destek Program› Esaslar›”
kapsam›nda tamamlan›r.
Geçici Madde 1. (*) 3/11/2007 tarihli ve 158 say›l› Bilim Kurulu
karar› ile kabul edilen “ TÜB‹TAK – H›zl› Destek Program› Esaslar›nda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Esaslar” ›n 4 üncü maddesiyle de¤iflen bu
Esaslar›n 5 inci maddesi, 27/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere
uygulan›r.
6. (*) Bu Esaslar Bilim Kurulu taraf›ndan kabul edildi¤i tarihte
yürürlü¤e girer.
7. (*) Bu Esaslar› TÜB‹TAK Baflkan› yürütür.

(*)Bilim Kurulu'nun 03.11.2007 tarih ve 158 say›l› toplant›s›nda de¤ifltirilmifltir.
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