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300 milyonluk 
Ar-Ge desteği

Bilim ve teknoloji 
alanında Ar-
Ge harcamaları 
için Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı’ndan 
300 milyon TL’lik 
kaynak ayrıldı. 
Elektronikte 10, 
havacılıkta 20 
milyon TL destek 
verilecek.

Uzay ve havacılık ile bilişim 
sektörlerinde yerli üretimi 
özendirmek için araştırma-

geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri teşvik 
edilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ar-
Ge konusunda hükümetin uyguladığı 
genel desteklerin yanında Bakanlık 
olarak sadece bilişim ve çok üst 
teknolojik ürünlere yönelik Ar-Ge 
çalışmalarına, 300 milyon TL kaynak 
ayırdıklarını, bu bütçeyi 2013 yılında 
kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.
Bakanlık, “Elektronik Haberleşme, 
Uzay ve Havacılık Sektöründe 
Araştırma Geliştirme Projelerinin 
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” 
yayımladı. Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
yönetmeliğe göre, bilişimle ilgili 
çalışmalara en fazla 10, uzay ve 
havacılık alanında destek kararı 
alınan projelere verilecek destek 
tutarı ise en fazla 20 milyon lira 
olabilecek. Bakanlık, destek 
tutarlarını her yıl en fazla yüzde 20 
oranında değiştirebilecek. Teşvik için 
gerekli finansman, Evrensel Hizmet 
Fonu’ndan karşılanacak. Bakanlık, 
her yıl için destekleyeceği öncelikli 
proje konularını belirleyecek ve o 
takvim yılı öncesinde İnternet sitesinde 
yayımlayacak.
Bakan Yıldırım, “Bakanlık olarak 
sadece bilişim ve çok üst teknolojik 
ürünlere yıllık 300 milyon TL kaynak 
ayırdık. Bu bütçeyi genç girişimcilerin 
fikri projelerine ve kurumsal Ar-Ge 
yapacak kuruluşlara kullandıracağız. 
2013 yılında bunu uygulamaya karar 
verdik” dedi.
Türkiye’nin 2003 yılında Ar-Ge’ye 
milli gelirin binde 4’dünden az kaynak 
ayırırken, bugün milli gelirin yüzde 
1’ini ayırdığını, 2023’te de yüzde 3’ünü 
ayırmayı hedeflediğini belirten Yıldırım, 

“Milli gelirin 2 trilyon dolar olacağı 
düşünülürse 60 milyar dolar kaynak 
Ar-Ge’ye gidecek. Bazıları Ar-Ge’ye 
verilen desteğin hayali projelere 
gittiğini söylüyor. 10 projeden biri 
gerçekleşirse biz voleyi vururuz” diye 
konuştu.

Dilimler halinde verilecek
Teşvikler, Ar-Ge çalışmasının 
gerçekleşmesine göre dilimler 
halinde verilecek. Çalışmanın belli bir 
aşamasında teşvik tutarının yüzde 20’si 
serbest bırakılacak. Daha sonra ek 
yüzde 50’, son olarak da yüzde 30’luk 
dilim serbest bırakılacak. Teşvikler 
bir kerede değil, dilimler halinde 
verilecek Teşvik başvuruları yılda 3 
kez ocak, mayıs ve eylül aylarında 
alınacak. Ar-Ge çalışmalarının 36 ayda 
sonuçlanması gerekecek.
Yönetmeliğe göre, proje başvuruları, 
bir takvim yılı içerisinde 1 Ocak–31 
Ocak, 1 Mayıs–31 Mayıs ve 1 Eylül–30 
Eylül arasında kalan süreler içerisinde 
Bakanlığa yapılacak.

Ar-Ge projesine destek başvurusunda 
bulunan kuruluşun proje konusu, 
ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla 
ilişkili olacak. Proje başvurularının 
değerlendirilmesinde görev alan Ön 
Değerlendirme Grubu (ÖDG) üyelerine 
her bir proje için, kamu iktisadi 
teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine 
ödenen aylık ücretin yüzde 5’i, Proje 
Değerlendirme Grubu (PDG) üyesi 
olarak görevlendirilen kişilere her 
bir proje değerlendirmesi için kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu 
üyelerine ödenen aylık ücretin yüzde 
10’u ödenecek.
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