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Özet
Ülkemizde endüstriyel tasarým pratiðinin istenen bir düzeyde olmamasýnýn temel
sebeplerinden birisi, endüstriyel tasarým kavramýnýn ülkemizde uygulanan teþvik
sistemlerinde yer almamasýdýr. Bununla beraber muðlâk teþvik mevzuatlarýnda
endüstriyel tasarýmýn bir Ar-Ge faaliyeti olup olmadýðý, dolayýsýyla teþvik
kapsamýnda deðerlendirilip deðerlendirilemeyeceði hala belirsizliðini
korumaktadýr.
Sektörsel geliþmenin önemli ekonomik araçlarýndan biri olan kamu teþviklerin bir
yenilik ve ürüne ait bir katma deðer faaliyeti olan endüstriyel tasarýmý da
kapsamasý, ürün tasarýmý pratiðine sanayide etkin ve geniþ bir uygulama imkâný
saðlayacaktýr. Bu yazý ülkemizde uygulanan teþvik sistemlerinde endüstriyel
tasarým kavramýnýn yerini ve yer almasý için gereken eylemleri inceleyecektir.

THE PLACE OF INDUSTRIAL DESIGN IN DVELEOPMENT AND GROWTH
STRATEGIES: R&D INCENTIVE PROGRAMS
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Abstract
Due to being outside the sphere of Turkish incentive programs, industrial design
is not practiced at desired levels. Nevermore, there are still question marks to
define the relationship between industrial design and R&D within the context of
incentive programs through ambiguous and complex legislations.
Incentive Programs are one of the important economical tools for industryspecific development. If incentive programs enlarge their scope in favor of
industrial design and comprehend it, as an innovative and added value of the
product, in industry, product design practical will find an effectual and extensive
application field for itself. This article will examine the place of the industrial
design concept in Turkish incentive regulations and the necessary acts to be
done to get involved within stimulation systems executed.
64

Teþvik ve Ülkemizdeki Teþvik Sistemi
Teþvik kavramý, kamunun ülkenin kalkýnma stratejilerine ve mevcut
sosyal, ekonomik ve toplumsal yapýlarýna baðlý olarak belirli sektörlere
geliþmeleri için saðladýðý maddi ve manevi destek, yardým ve
özendirmeleridir. Kamunun belirli sektörlere saðladýðý bu ayrýcalýk,
serbest ekonomi ruhu açýsýndan eleþtirilse de, belirli sektörlerin ve belirli
coðrafi bölgelerin kalkýnmasý için hakkaniyet esaslarý çerçevesinde
uygulandýðýnda etkili bir ekonomik araçtýr.
Türkiye'de ilk teþvik uygulamasý Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son
döneminde çýkartýlan 14.12.1913 tarihli Teþvik-i Sanayi Kanunu
Muvakkatý'dýr. Cumhuriyetin ilaný ile beraber sanayi ve kalkýnma amacý
ile özel sektörde sermaye birikimi yaratmak için teþvikler uygulanmýþ,
1930'lu yýllarda özel kesimin geliþip büyümesi için kârlý yatýrým ve ticari
alanlarýn yaratýlmasý amacýna dönük uygulamalara yer verilmiþtir. 1950'li
yýllarda liberal ekonomi politikalarý çerçevesinde hem yerli giriþimlerin
desteklenmesi hem de yabancý sermaye çekmek amacýna dönük olan
teþvikler, 1960'lý yýllarda DPT'nin kurulmasý ile beraber sanayileþme
hedefleri doðrultusunda verilmiþtir. 1980'lerde ise teþvik politikalarýnýn
temelini özel sektörün rekabet gücünü yükseltmeye yönelik politikalar
oluþturmuþtur (Duran,2003).
Günümüzde ülkemizde uygulanan teþvikler incelendiðinde, farklý
kurumlarýn makro ve mikro ekonomik hedefleri gerçekleþtirmek için,
farklý içeriklerde ve mevzuatlar dâhilinde teþvikler verdiðini görürüz.
Teþvikler daðýnýk olmakla beraber, deðiþken ve mevzuat açýsýndan
karmaþýktýr.

Yenilik, Ar-Ge ve Teþvikleri
Ar-Ge kavramýnýn ne olduðuna ve neleri kapsadýðýna dair üzerinde
uzlaþýlmýþ bir taným bulmak zordur. Bu durum yenilik kavramý için de
geçerlidir. Hal böyle iken bu konu üzerinden verilecek teþvikler,
tanýmlarýn belirsizliði ve üzerinde bir fikir birliði olmadýðýndan dolayý kimi
faaliyetleri kapsar, kimi faaliyetleri de kapsam dýþýna atar.
Ülkemizdeki teþvik mevzuatlarý incelendiðinde, mevzuatlarýn yenilik
ve Ar-Ge için birer taným (kapsam) belirlediðini görürüz. Mevzuatlar
daha sonra "yanlýþ anlamalarý engellemek" ve "tanýmlardaki belirsizlikleri
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gidermek" için kimi faaliyetleri kapsam dýþýna alýr. Endüstriyel Tasarým
kavramý, içerik olarak birbirine benzer mevzuat tanýmlarý incelendiðinde,
tasarým, tasarýmýn temel uðraþlarýndan birisi olan form, "bezeme ve
süsleme" seviyesinde algýlanmaktadýr. Tasarým teknik bir faaliyet olarak
görülmemektedir. Ürüne katma deðer katan bir süreç olarak ele
alýnmamaktadýr. Tanýmlarda sürekli olarak zikredilen þekil (form) ile
ürünün yapý, nitelik ve performans iliþkisinin sýnýrlarý belirsizdir.
Devlet Planlama Teþkilatý'nýn (DPT) hazýrladýðý kalkýnma planlarý, ArGe'nin ne olduðuna dair temel alýnacak metinlerden birisidir. 1960
yýlýnda DPT'nin kurulmasý ile beraber ekonomik, sosyal ve kültürel
politikalarýn ve hedeflerin tayininde ve ekonomik politikayý ilgilendiren
faaliyetlerin koordinasyonu amacý ile Kalkýnma Planlarý hazýrlanmaya
baþlanmýþtýr. Beþer yýllýk dönemler itibariyle hazýrlanan kalkýnma planlarý
2007'de hazýrlanan 9. Kalkýnma Planý ile yedi yýllýk bir kestirim halinde
ekonomik ve sosyal politikalar ve hedefler konusundaki yol gösterici
olmaya devam etmektedir.
Özellikle son iki kalkýnma planý incelendiðinde, her iki planda Ar-Ge
kavramýna ayrý bir önem vermektedir. Planlarda Ar-Ge'nin, sanayinin dýþ
pazarlarda rekabet gücü kazanmasý için en etkin araçlardan biri olduðu
vurgulanmaktadýr. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerinin sürekli
desteklenmesi ve Ar-Ge sonucu elde edilen teknolojik bilginin ürüne
dönüþtürülmesi öngörülmektedir. DPT planlarýnda Ar-Ge'nin kapsamý
konusunda net bir taným yapýlmamakla beraber tasarým kavramý Ar-Ge
kapsamý içinde deðerlendirilmemektedir. Bu nedenle planlarda tasarým,
Ar-Ge ile beraber farklý bir faaliyet alaný olarak vurgulanmýþtýr:
1135. Sanayi; yerel kaynaklarý harekete geçiren, çevre
normlarýna uygun üretim yapan, tüketici saðlýðýný ve
tercihlerini gözeten, yüksek nitelikli iþgücü kullanan,
çaðdaþ iþletmecilik anlayýþýný uygulayan, Ar-Ge'ye önem
veren, teknoloji üreten, özgün tasarým ve marka yaratarak
uluslararasý pazarlarda yerini alan bir yapýya
kavuþturulacaktýr (DPT,2001).
DPT planlarýnýn yaklaþýmda endüstriyel tasarým, Ar-Ge sonucu elde
edilecek teknolojik bilginin ürünleþmesinde kullanýlan bir araç olup, ArGe faaliyetleri ile koordineli yürütülen bir faaliyet olarak ele alýnmýþtýr:
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526.
Otomotiv
sanayi'nde
rekabet
gücünün
sürdürülebilirliði için üretim alanýnda saðlanan yetkinlik
devam ettirilecek, teknoloji geliþtirme ve Ar-Ge alanlarýnda
yetkinlik geliþtirilecek, ana ve yan sanayi arasýnda konsept
ve tasarým aþamasýndan baþlayan bir iþbirliði geliþtirilecektir
(DPT,2007).
DPT'nin Ar-Ge ve Endüstriyel tasarýmýn iliþkisine yönelik yaklaþýmý
ülkemizde kalkýnma ve geliþim stratejilerinin temel ekonomik
araçlarýndan olan teþvik sisteminde de gözlenmektedir. Ar-Ge
konusunda ülkemizde hem vergisel destekler hem de Hazine
Müsteþarlýðý, TÜBÝTAK ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, Türkiye Teknoloji
Geliþtirme Vakfý nakit destekleri bulunmaktadýr. Vergisel destekler Gelir
Vergisi Kanunu (GVK'nun 89. Md, 9. fkr.), Kurumlar Vergisi Kanunu
(KVK'nun 10.1. Md. KVK (5422) 86 no'lu Genel Tebliði, KVK (5520) 1
no'lu Genel Tebliði, KVK (TGB- 1,2,3,4) sirküleri) ve Katma Deðer Vergisi
Kanunlarýnda (KDVK 3065 syl Geçici md. 20) yer alan düzenlemeler ve
Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu'nda ( TGBK 4961 syl. Geçici md.
2) yer alan düzenlemeler halinde tanýmlanabilir.
Ýlgili düzenlemelerde, iþletmeler GVK'ya ve KVK'ya göre "Ýþletmeleri
bünyesinde gerçekleþtirdikleri münhasýran yeni teknoloji ve bilgi
arayýþýna yönelik Araþtýrma ve geliþtirme harcamalarý tutarýnýn % 40'ý
oranýnda hesaplanacak Ar-Ge indirimi" ne sahiptir (Resmi Gazete, 2005).
KDVK kapsamýnda 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanununa
göre :
Teknoloji geliþtirme bölgesinde faaliyette bulunan giriþimcilerin,
kazançlarýnýn gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduðu sürece
münhasýran bu bölgelerde; ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi,
iþ uygulamalarý, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol
uygulama þeklinde teslim ve hizmetleri katma deðer vergisinden ve
TGBK'nda yönetici þirketlerin, bu kanun kapsamýnda elde ettikleri
kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar vergisi
mükelleflerinin, münhasýran bu bölgedeki yazýlým ve Ar-Ge
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarý 31.12.2013 tarihine kadar Gelir
ve Kurumlar vergisinden müstesnadýr (Resmi Gazete, 2005).
Yasa ve tebliðlerde yapýlan tanýmlar incelendiðinde, tanýmlarýn,
uygulama kapsamý için yoruma açýk noktalar barýndýrdýðý söylenebilir.
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Tanýmlara göre:
1- Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve
bunlarý aydýnlatmak amacýyla, bilim ve teknolojinin geliþmesini
saðlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi.
2- Yeni üretim yöntem, süreç ve iþlemlerinin araþtýrýlmasý veya
geliþtirilmesi.
3- Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, iþlemler,
sistemler geliþtirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliþtirilmesi veya
yeni teknikler üretilmesi.
4- Bir ürünün maliyetini düþürücü, kalite, standart veya
performansýný yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin araþtýrýlmasý.
5- Yeni ve özgün tasarýma dayanan yazýlým faaliyetleri (Resmi
Gazete, 2005),
Ar-Ge faaliyetleri olarak tanýmlanmaktadýr. Ancak:
1- Pazar araþtýrmasý ya da satýþ promosyonu,
2- Kalite kontrol,
3- Sosyal bilimlerdeki araþtýrmalar,
4- Petrol, doðalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
5- Ýcat edilmiþ ya da mevcut geliþtirilmiþ süreçlerin kullanýmý,
6- Biçimsel deðiþiklikler (Tebliðin III-A bölümündeki amaçlara
yönelik olmayan þekil, renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel
deðiþiklikler),
7- Bilimsel ve teknolojik yenilik doðurmayan rutin faaliyetler (rutin
veri toplama, rutin analizler için kullanýlan program, yazýlým vs, üretilen
prototiplerin rutin ayarlamalarý),
8- Ýlk kuruluþ aþamasýnda kuruluþ ve örgütlenmeyle ilgili araþtýrma
giderleri,
9- Proje sonucunda geliþtirilen ürüne iliþkin fikri mülkiyet haklarýnýn
korunmasýna yönelik çalýþmalar,
10- Numune verilmek amacýyla prototiplerden kopyalar çýkarýlýp
daðýtýlmasý ve reklam amaçlý tüketici testleri,
Ar-Ge faaliyetleri dýþýnda tutulmuþtur (Resmi Gazete, 2005). Ayný
þekilde "Yenilik" kavramý:
Bir fikrin; pazarlanabilir hale veya bir mal/hizmet
üretiminde kullanýlan yeni veya geliþtirilmiþ bir yöntem
haline dönüþtürmesidir. Bu açýdan teknolojik yenilik yapma
süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari etkinliði
içerir. Þekil, renk ve dekorasyondaki deðiþiklikler gibi
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bütünüyle görsel ve estetik deðiþiklikler ile ürünün yapý,
nitelik ve performansýný teknik açýdan deðiþtirmeyen,
küçük tasarým ve görünüm farklarýndan ibaret basit
deðiþiklikler yenilik sayýlmaz. Teknolojik açýdan yeni ürün,
önceki ürün kuþaðýyla karþýlaþtýrýldýðýnda malzemesi,
parçalarý ve yerine getirdiði iþlevler açýsýndan, öze iliþkin,
teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.
þeklinde tanýmlanmýþtýr (Resmi Gazete, 2005).
Tanýmlar göz önünde bulundurulduðunda Endüstriyel Tasarým
faaliyeti konusunda belirsizlikler vardýr. Tasarým pratiðinin temel
fonksiyonlarýndan olan "þekilsel" deðiþiklikler kapsam dýþýna alýnmýþtýr.
Daha da önemlisi ürün üzerinde yapýlacak ve formu doðrudan
etkileyecek deðiþikliklerin hangisinin ürünün yapý, nitelik ve
performansýný etkilediði veya etkilemediði kendi baþýna ayrý bir tartýþma
alanýdýr. Dolayýsý ile görecelidir ve her üründe ayrý olarak tartýþýlmalýdýr.
Form ile fonksiyon, dolayýsýyla ürün þekli ve performans iliþkisi tasarým
disiplinin temel tartýþma alanlarýndan birisidir. Tanýmlarda, tasarým da
fonksiyon ile form arasýnda karþýlýklý ve içten baðýmlý iliþki göz ardý
edilmiþ, tanýmlarda görünüm (form) ve iþlev (fonksiyon) arasýndaki birlik
anlaþýlmamýþtýr.
Tanýmlarda böyle bir yanlýþ algýnýn ortaya çýkmasýnýn sebeplerinden
birisi bazý tasarým pratisyenlerinin tasarýmý çoðu kez sadece form odaklý
(artistlik) ve seçkinci bir uðraþ alaný uygulanmasý ve tanýtmasýdýr. Böyle
bir yanýlgý içinde tasarým stilize etme seviyesine ele alýnmakta, iþlevsel
ürünler için ihtiyaç duyduðu bilimsel ve teknik altyapýyý göz ardý
edilmektedir. Böyle bir zafiyet farklý sorunlarý beraberinde getirmektedir.
Tasarýmýn yükselen bir deðer ve iyi bir malzeme olduðundan mühendislik
gibi farklý disiplinler bu olguya kayýtsýz kalmamakta her uygulamanýn
sonuna tasarým kelimesi ekleyerek veya kendilerini tasarýmcý atfederek
ürün tasarýmýna yoðunlaþmaktadýrlar.
Ar-Ge konusunda verilen nakdi destekler; yenilik tanýmý
çerçevesinde:
… yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün
geliþtirilmesi, iyileþtirilmesi, ürün kalitesi veya standardýnýn
yükseltilmesi veya maliyet düþürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliþtirilmesi
konularýnda yürütülen Ar-Ge nitelikli projelerin
desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandýrýlmasý ve sonuçlarýn
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deðerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve
süreçlere iliþkin bilgileri içeren usul ve esaslarý kapsar.
Yenilik,
bir
fikri,
satýlabilir,
yeni
ya
da
geliþtirilmiþ/iyileþtirilmiþ bir ürün veya mal ve hizmet
üretiminde kullanýlan yeni ya da geliþtirilmiþ bir yöntem
haline dönüþtürmeyi; renk ya da dekorasyondaki
deðiþiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik
deðiþiklikler ile ürünün yapý, nitelik ya da performansýný
teknik açýdan deðiþtirmeyen görünüm farklýlýklarýndan
ibaret basit deðiþiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya
da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali
ve ticari etkinliði tanýmlar (TÜBÝTAK,2007).
Diðer vergisel teþviklerde olduðu gibi ürün üzerinde forma dönük
faaliyetler göreceli bir tabana oturtulmuþtur. Ancak ayný uygulama
esaslarýnda destek saðlanacak projelerin:
a) Kavram geliþtirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapýlabilirlik etüdü,
c) Geliþtirilen kavramdan tasarýma geçiþ sürecinde yer alan
laboratuar ve benzeri çalýþmalar,
d) Tasarým, tasarým uygulama ve tasarým doðrulama çalýþmalarý,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulmasý,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapýlmasý,
h) Satýþ sonrasýnda ürün tasarýmýndan kaynaklanan sorunlarýn
çözümü faaliyetleri
aþamalarýndan tamamýný veya bir kýsmýný içermesi beklendiði
belirtilmektedir (TÜBÝTAK,2007).
Ürün tasarýmý kavramý üretici ve kullanýcý için fayda saðlayan, deðer
yaratan, fonksiyonlarý mükemmelleþtiren, ürünlerin formunu tayin eden
kavram ve spesifikasyonlarý yaratma ve geliþtirme hizmetidir
(IDSA,2008). Tasarýmcý bu kavramlar ve spesifikasyonlarýn geliþtirilmesi
için üreticinin ve müþterinin gerekliliklerini toplar, verileri analiz eder ve
sentezler. Dolayýsýyla tasarým hizmeti, gerekliliklerin tespiti ile baþlar bu
gerekliliklerin tatmin edilmesi ile biter. TÜBÝTAK tanýmýnda belirlenen
aþamalardan çoðu endüstriyel tasarým pratiðinde yer almasýna raðmen,
"tasarým" kavramýndan gerçekte ne kastedildiði açýk deðildir. Daha da
doðrusu tanýmlar "estetiðe" yönelik form çalýþmalarý tasarým (veya
yenilik) olarak tanýmlanmazken, eðer form ancak ürün yapýsý, niteliði ve
performansýný teknik açýdan deðiþtiriyorsa tasarým (veya yenilik) olarak
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kabul edilmiþtir. Nakdi desteklerde de vergisel teþvikler gibi bu konuda
net bir söylem geliþtirememiþtir. TÜBÝTAK desteklerindeki ürün tasarýmý
tanýmý, bu konuda uzmanlaþmýþ bir disiplin olan Endüstriyel Tasarýmý
görmezden gelmektedir. Daha çok "mühendislik tasarýmý" gibi sýnýrlarý
tam olarak belli olmayan ama her nevi uzmanlýðý (teknik ve bilimsel bilgi)
ve yetenekleri (tasarým, ürün tasarýmý, yaratýcýlýk, araþtýrma, sistem bakýþ
açýsý, karar verme, sentezleme, vb.) içinde barýndýrdýðý iddia edilen bir
faaliyet içinde ele alýnmýþtýr. Zaten TÜBÝTAK'ýn Frascati Kýlavuzunu temel
alarak hazýrladýðý Doða Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Týbbi Bilimler,
Tarýmsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beþeri Bilimler sýnýflamasýnda
Endüstriyel Tasarým disiplini yer almamaktýr.
Ülkemizde Ar-Ge için diðer bir destek programý Türkiye Teknoloji
Geliþtirme Vakfý (TTGV) tarafýndan saðlanmaktadýr. Destek programý;
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 98/10 sayýlý AraþtýrmaGeliþtirme (Ar-Ge) Yardýmýna Ýliþkin Teblið'i çerçevesinde, T.C.
Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM) ile Türkiye Teknoloji
Geliþtirme Vakfý (TTGV) arasýnda 17 Haziran 2005 tarihinde imzalanan
protokol doðrultusunda, TTGV tarafýndan, sanayi kuruluþlarýna saðlanan
geri ödeme koþullu sermaye desteðinin kullandýrýlmasýna iliþkin usul ve
esaslarý kapsamaktadýr.
Konu tanýmlar açýsýndan deðerlendirildiðinde diðer vergisel ve nakdi
desteklerden faklý olarak Ar-Ge:
Araþtýrma-Geliþtirme Projeleri: Amacý, kapsamý, süresi,
bütçesi, özel þartlarý, diðer kurum, kuruluþ, gerçek ve tüzel
kiþilerce saðlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlarý,
sonuçta doðacak fikrî mülkiyet haklarýnýn ilgililer arasýndaki
paylaþým esaslarý belirlenmiþ, yeni bir ürün üretilmesi, ürün
kalitesi veya standardýnýn yükseltilmesi, maliyet düþürücü
ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin
geliþtirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji
geliþtirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve
araþtýrma-geliþtirme
faaliyetlerinin
her
safhasýný
belirleyecek mahiyette hazýrlanacak ve sonuçlarýnýn faydalý
araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim
tekniklerine dönüþtürülmesi veya mevcut teknoloji ile
iyileþtirilmeye yönelik çalýþma ve teknoloji uyarlamasýný
ifade eder (Resmi Gazete, 1998)
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þeklinde tanýmlanmýþtýr. Bu taným diðer tanýmlara oranla konuyu
daha geniþ bir kapsamda ele almýþtýr. Daha da doðrusu Ar-Ge'nin içeriði
detaylandýrýlmýþtýr. Yenilik tanýmý ise diðer mevzuatlarýn aynýsýdýr. TTGV,
diðer desteklerden farklý, olarak yeni bir tanýmla Ar-Ge sonucu elde
edilen bilginin ne þekilde ürünleþeceðine dair ipuçlarý vermektedir:
Teknolojik Ürün Yeniliði:
a) Teknolojik olarak yeni bir ürün, teknolojik özellikleri
veya kullaným alanlarý daha önce üretilen ürünlerden
belirgin bir þekilde farklýlýk gösteren ürünlerdir. Bu tip bir
inovasyon, tamamýyla yeni bir teknolojiyi veya var olan
teknolojilerin yeni alanlara uygulanmasýný içerebilir ya da
yeni bir bilgi/bulgunun kullanýma geçirilmesinden
meydana gelebilir.
b) Teknolojik olarak iyileþtirilen ürün, halen mevcut olup
performansý ve/veya özellikleri belirgin bir þekilde
iyileþtirilen üründür. Çevreye duyarlý ürünlerin geliþtirilmesi
de bu kavram altýnda deðerlendirilir (Resmi Gazete, 2008).
Bu tanýmda tasarým kelimesi geçmemekle beraber, bir ürünün
"yenilikçi" bir ürün olarak kabul edilmesi için iki kýstas belirlenmiþtir.
Bunlardan ilki ürünün þekli deðil ancak kavramsal ve teknolojik anlamda
daha önce üretilenlerden farklý olmasýdýr. Ýkincisi ise performansýna
yönelik bir iyileþtirmedir. TTGV'nin yeni ürüne dair yaklaþýmý diðerlerine
oranla, endüstriyel tasarým disiplini için daha doyurucu ve tatminkârdýr.
Çünkü ürün tasarým süreci salt þekli deðil ayný zamanda kavramsal ve
teknolojik yeniliklerin ürüne dâhil edildiði bir süreçtir. Kavramsal
yaklaþým, kullanýlan malzeme ve teknoloji, kullaným alaný ve kullanýcý
profili ve gereksinimleri sonucunda ürün formu oluþur ve geliþtirilir.
Elbette ki minor þekil deðiþikliklerini yenilik diye tanýmlamak temel bir
hatadýr. Daha da ötesi, AR-Ge'yi merkeze alan teþvik sisteminin iþleyiþini
istismara açýk bir duruma getirir ve ruhuna aykýrýdýr. Böyle bir durumun
oluþmamasý için teþvik sisteminde teþvikin verilip verilmeyeceði
konusunda karar verici olan komisyonlara büyük görev düþmektedir.

Sonuç
Teþvik sistemi eðer ekonomide belirli kesimlere ayrýcalýk tanýyýp
destekliyorsa, sistemin dýþýnda kalan diðer kesimlerin bu ayrýcalýðýn
kendileri içinde yapýlmasý için belirli gerekçelerde talepte bulunmalarý
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normal bir davranýþtýr. Sistemin hakkaniyet esaslarý dâhilinde iþlediðinin
temel göstergelerinden birisi sistemin etkinliði ve verimliliði diðeri ise
sektörler arasýnda eþit daðýtýlmasýdýr.
Endüstriyel tasarým kavramý ülkemizde mevcut teþvik sistemlerinden
yeterince faydalanamamaktadýr. Bunun sebeplerinden biri tasarým
kavramýndan ne kastedildiðinin tam olarak belirtilmemesidir. Tasarým
süreci ürünü ancak niteliði ve teknik açýdan performansýný olumlu
deðiþtiriyorsa teþvike tabidir. Ama hangi tasarýmýn sadece estetik
hangisinin teknik iyileþtirme olduðuna kanat getirmek zordur.
Eðer teþvik sistemi Türkiye'nin rekabet gücünü arttýrmayý ve
ekonomik büyüme ile kalkýnmayý amaçlýyorsa, ürün deðer zincirinin
önemli bir parçasý olan ve katma deðer yaratan endüstriyel tasarým
disiplininde kapsamasý gerekmektedir. Bir yenilik ve Ar-Ge faaliyeti olan
endüstriyel tasarým pratiði, mevzuatlarda hak ettiði yeri almalýdýr. Bunun
için Ar-Ge tanýmlarýna geri dönülmeli ve oynak bir terim olan tasarýmdan
ne kastedildiðine dair belirsizlikler aþýlmalýdýr.
Endüstriyel tasarýmýn teþvik sistemlerinden etkin bir þekilde
faydalanmasý için, tasarým pratisyenlerine ve eðitim kurumlarýna büyük
görevler düþmektedir.
Teþvik sistemlerinde yer almanýn temel yollarýndan birisi, teþvik talep
eden kesimin siyasi iktidar ve bürokrasi arasýnda lobicilik faaliyeti
yürütmesidir. Lobicilik her ne kadar toplumda çýkar saðlamak nedeni ile
negatif þeklinde algýlansa da;
demokratik sistemlerin temel
mekanizmalarýndan birisidir. Bu nedenle ülkemizde endüstriyel
tasarýmcýlar bir baský grubu olarak, toplumu bilgilendirmek, siyasi ve
bürokratik mekanizmayý bilinçlendirme ve karar alma süreçlerinde
ihtiyaç duyduklarý bilgiyi saðlamak için sürdürülen bir dizi yasal boyular
çerçevesinde organize eylemler yapmalýdýr. Bunun için öncelikle kendi
aralarýnda organize olmalý, uygun teknik ve yöntemleri seçmelilerdir.
Daha sonra konu hakkýnda geniþ bilgi sahibi olmalý ve konunun teknik
yönleri hakkýnda karar vericilerin ihtiyaç duyduklarý aydýnlatýcý raporlarý
hazýrlamalarý gerekmektedir.
Diðer bir husus, uzman tasarýmcýlarýn karar verici olan
komisyonlarda yer almalarýný saðlamaktýr. Böylelikle tartýþmaya açýk olan
þekli deðiþikliklerin hangisinin bir yenilik içerdiði veya içermediði diðer bir
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deðiþle deðiþikliklerin hangisinin ürünün yapý, nitelik ve performansýný
etkilediði veya etkilemediði konusunda saðlýklý bir deðerlendirme yapma
imkânýna kavuþulacaktýr.
Eðitim kurumlarý ise eðitim programlarýna, artistlik yaklaþým kadar,
endüstriyel tasarýmýn ihtiyaç duyduðu teknolojik ve bilimsel yaklaþýmý da
katmalýdýr. Bilimsel ve teknolojik yetkinlikten zayýf bir eðitim sistemi
profesyonel tasarýmcýlar yetiþtirmek hedefinden uzaktýr. Üreticinin ve
tüketicinin taleplerinin sürekli deðiþtiði, teknolojinin ve ekonomik
motivasyonun domine ettiði pazarlarda salt forma dayalý bir tasarým
yaklaþýmý ve eðitimi ilkel ve tutucu olduðu kadar, tasarým disiplinin hak
ettiði konuma gelmesindeki en büyük engeldir.
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