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TÜBİTAK HIZLI DESTEK PROGRAMI ESASLARI 

 

1. Amaç 

Bu Programın amacı, üniversiteler, araştırma hastaneleri veya araştırma enstitülerince 

yürütülecek acil, kısa süreli ve küçük bütçeli araştırma projelerinin desteklenmesidir. 

2. Kapsam 

Bu Esaslar, üniversiteler, araştırma hastaneleri veya araştırma enstitülerince yürütülecek 

araştırma projelerini kapsar.  

3. Uygulama Esasları 

3.1. (Değişik: 12/10/2019-13YK) Başvuru zamanı, usulü ve koşulları Başkanlık 

tarafından belirlenerek ilan edilir.  

3.2. (Değişik: 12/10/2019-13YK) Proje Yürütücüsü ve Araştırmacı Olarak Görev 

Alabilme Koşulları: 

Bir bilim insanının Hızlı Destek Programı kapsamındaki projelerde proje yürütücüsü 

veya araştırmacı olarak görev alabilme koşul ve limitleri Başkanlık tarafından belirlenerek ilan 

edilir. 

Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencileri; projenin yürütüleceği 

kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak görev 

alabilirler. Ancak, projelerde araştırmacı olarak görev alabilmeleri için öğretim elemanı olarak 

çalışma şartı aranır.  

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2232-

Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı” ve “2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs 

Programı” kapsamında burs almaya hak kazananlar, burs programı kapsamında araştırma 

yapmak ve görevli oldukları kuruluşta yürütmek üzere, projeyi öneren kuruluşun kadrolu 

personeli olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak başvurabilirler. Bursun kesilmesi 

veya sona ermesi halinde proje tamamlanmamış ise projede yürütücü değişikliğine gidilir veya 

proje yürürlükten kaldırılır. 

3.3. (Değişik: 12/10/2019-13YK) Bu destek programı kapsamındaki projelere 

verilebilecek destek miktarının üst sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

3.4. Proje süresi en fazla 1 yıl olabilir. 

3.5. (Değişik: 21/04/2022-40YK) Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, ilgili 

Grubun olumlu görüşü ile Başkanlıkça karara bağlanmak üzere projelere ek ödenek verilebilir. 

Ancak, yurtiçi burslar ve harçlıklar faslı için sadece, bursiyerlere ödenen burs miktarlarında 

yapılacak artış sonucu oluşabilecek ek maliyetin karşılanması için ek ödenek talep edilebilir. 
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Yurtiçi burslar ve harçlıklar faslı için yapılan talepler hariç, ek ödenek ile birlikte toplam 

proje bütçesi, proje önerisinin yapıldığı yıl için Yönetim Kurulu kararı gereğince bir projeye 

verilebilen destek üst limitini aşamaz. 

Projelere; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, ilgili Grubun olumlu görüşü ile ek 

süre verilebilir. Ancak, ek süre ile birlikte toplam proje süresi en fazla bir yıl olabilir. 

3.6. Harcamaları TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen hızlı destek projeleri 

kapsamında, TÜBİTAK tarafından satın alma işlemleri yurt içinden yapılan taşınırlara ilişkin 

fatura ve diğer belgeler, vakıf  üniversiteleri dahil, projenin yürütüldüğü kurum adına 

düzenlenir ve taşınırlar kurumun ayniyatına kaydedilir. TÜBİTAK tarafından satın alma 

işlemleri yurtdışından yapılan taşınırlara ilişkin fatura ve diğer belgeler ise TÜBİTAK adına 

düzenlenir ve bu kapsamda satın alma işlemi yapılarak ilgili kuruluşa teslim edilmiş olan taşınır 

mallar, TÜBİTAK tarafından herhangi bir işleme gerek kalmaksızın projenin yürütüldüğü 

kamu idarelerine, vakıf üniversiteleri dahil, devredilir. Harcamaları projenin yürütüldüğü 

kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen projelerde ise konuya ilişkin TÜBİTAK 

mevzuatı uygulanır. 

3.7. Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen 

Programlara İlişkin Yönetmelik ile buna bağlı mevzuat hükümleri uygulanır. 

4. İzleme ve Sonuçlandırma (Değişik: 12/10/2019-13YK) 

Proje sözleşmesinde belirtilen tarihte gelişme raporu verilir. Proje süresinin 

tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik gelişimleri ile 

sonuçlarını kapsayan sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK tarafından 

hazırlanmış olan formata uygun olarak ilgili Gruba iletilir. Gelişme raporu ve sonuç raporu ilgili 

Araştırma Destek Grubu tarafından değerlendirilir. Raporun anılan sürede gönderilmemesi 

veya Grup tarafından kabul edilmemesi hallerinde söz konusu hususun tespit edildiği tarihte 

yürürlükte olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek 

Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ile buna bağlı 

mevzuatın ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

5. Yürürlük ve Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  

Bu Esaslar Bilim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve TÜBİTAK Başkanı 

tarafından yürütülür. Bilim Kurulunun 08/01/1994 tarih ve 5 sayılı toplantısında kabul edilip, 

01.02.1997 tarih ve 39 sayılı toplantısında değiştirilen “TÜBİTAK Araştırma Altyapısını 

Destekleme Programı Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Esaslar 

çerçevesinde devam eden projeler “Hızlı Destek Programı Esasları” kapsamında tamamlanır.  

Geçici Madde 1. 3/11/2007 tarihli ve 158 sayılı Bilim Kurulu kararı ile kabul edilen “ 

TÜBİTAK – Hızlı Destek Programı Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ın 4 üncü 

maddesiyle değişen bu Esasların 5 inci maddesi, 27/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 

uygulanır. 

6. Bu Esaslar Bilim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yururlukten_kalkan_arastirma_altyapilari.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yururlukten_kalkan_arastirma_altyapilari.pdf
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7. Bu Esasları TÜBİTAK Başkanı yürütür. 

 

 

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı Yürürlüğe Giriş Tarihi 

Bilim Kurulu'nun 27.01.2005  tarih ve 

2005/1 sayılı olağanüstü toplantısı 

27.01.2005(2005/1 sayılı Bilim Kurulu 

Olağanüstü Toplantısı Kararı için 

tıklayınız.) 

 

Değiştiren Bilim Kurulu veya Yönetim 

Kurulu Kararı 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

Bilim Kurulu'nun 16.12.2006 tarih ve 148 

sayılı toplantısı 

16.12.2006 (148 sayılı Bilim Kurulu 

Toplantısı Kararı için tıklayınız.) 

Bilim Kurulu'nun 03.11.2007 tarih ve 158 

sayılı toplantısı 

Değiştirilen 5 inci madde 27.01.2005; 

Diğer maddeler 03.11.2007 

(158 sayılı Bilim Kurulu Toplantısı Kararı 

için tıklayınız.) 

Bilim Kurulu'nun 07.04.2012 tarih ve 207 

sayılı toplantısı 

07.04.2012(207 sayılı Bilim Kurulu 

Toplantısı Kararı için tıklayınız.) 

Bilim Kurulu'nun 07.12.2013 tarih ve 225 

sayılı toplantısı 

07.12.2013(225 sayılı Bilim Kurulu 

Toplantısı Kararı için tıklayınız.) 

Yönetim Kurulu’nun 12/10/2019 tarihli ve 13 

sayılı toplantısı 

12/10/2019 (13 sayılı Yönetim Kurulu 

Toplantısı Kararı için tıklayınız.) 

Yönetim Kurulu'nun 21/04/2022 tarih ve 40 

sayılı toplantısı için tıklayınız. 

Değişiklikten önceki metin için tıklayınız. 

21/04/2022 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2005-1_olaganustubk-ek3_hizli_destek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/148-ek7_hizli_destek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/158-ek2_hizli_destek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/207bk-ek_6.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/225bk-ek7.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/13_yk_-_degisiklige_dair_esaslar_-_hizli_destek_programi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/40_YK_EK_2.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/13_yk_islenmis_hali_-_tubitak_hizli_destek_programi_esaslari_1.pdf

