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Muhterem ziyaretçiler İstanbul Milli Sanayi Birliği’nin az zamanda açtığı “Yerli 
Mallar Sergisi’ni gezip gördünüz. Noksanlarımızın olmadığını iddia etmeyiz. Bil-
irsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz 
rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını temin 
edecektir. Bu rağbet yüzünden Türk memleketinde fabrikalar açılacak, Türk mem-
leketinde san’atkâr çoğalacak, fakir bir Türk kalmayacaktır. 

Bugün en küçük fabrikalarımız bile 40-50 Türk ailesinin geçinmesine vasıta 
olmaktadır. Kendine dayanan millet, hayat hakkını kazanmıştır. Bilirsiniz k; Türk 
en mağrur günlerde dünyayı hayrete düşürmüş, harikalar yaratmış; halkın iradesi 
önünde, en mağrur milletler bile hürmetle eğilmiştir. 

İşte kısa bir zaman içinde iktisat yolunda san’at yolunda da harikalar göster-
meye başlıyoruz. 

Türk diyarında san’at, Cumhuriyet füturuyla belli. O nur altında her gün fabri-
kalar açmakta, ağır ve metin adımlarla tâkamüle doğru yürümektedir. Atılan her 
adım fakir bir Türk yuvasına vücut ve ruh vermektedir. 

Aziz vatandaşlar, mazinin çelik iradesiyle, alçak bir husumet perdesi bu ülkeden 
kovulmuş, Türk istiklâli, Türk san’atında hükümran olmuştur. 

Her Türk anlamıştır ki; Türk yurdu, Türk iktisiyadı, Türk eliyle, Türk tarihiyle yükse-
lir. Türkler, Türk malı alınız, Türk malı kullanınız; Türk parası Türk toprağında kalsın. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Milli Sanayi Birliği’nin 
Açtığı “Yerli Mallar Sergisi’nde yaptığı konuşmadan:

Türkler, Türk Malı alınız, Türk Malı kullanınız; Türk parası 
Türk toprağında kalsın!
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Değerli dostlar, 
 

Ulusal Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (USİAD) 
olarak “Yerli Malı ve Tutum 
Haftası”nı hatırlatıyor ve bu bir 
nostâlji değil, zorunluluktur di-
yoruz.

1929’da kanun haline ge-
tirilen ve yurttaşlarımıza yer
li malı kullanmanın, tutumlu 
olmanın ve yatırım yapmanın 
önemini hatırlatmak amacıyla 
her yıl 1218 Aralık tarihleri 
arasında kutlanan bu mesele-
nin, 1980’lerden itibaren 
önce içi boşaltılmış sonra da 
unutturulmuştur.

Oysa ABD’nin bile 1936’da 
federal yasa (Use American) 
yaptığı ve 1984’de güncellediği 
‘Yerli Malı Kullan’ çağrısı, 
bu konunun ne denli önemli 
olduğunu ortaya koymaya yet-
miyor mu?

En basit bir ifadeyle “Acaba 
fazla ithalat mı yapıyoruz, 
üretim yapmıyor muyuz” soru-
sunu kendimize sorduğumuz 
takdirde ekonomimizi korumak 
gerektiğini de ortaya koymuş 
olabiliriz.

Biraz daha geriye gitmek
te ve hatırlamakta fayda var 
diye düşünüyorum. Ülkemizin 
iktisadi yönden kalkınması ve 
bağımsızlığımızın korunması 
için Yerli Malı üretimi ve 
kullanılmasının fikri temel-
leri 1923 yılında İzmir İktisat 
Kongresi’nde atılmıştı. Büyük 
Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk, İstanbul Milli Sana
yi Birliği’nin yerli mallar ser-
gisindeki “Türk yurdu, Türk 
iktisadı, Türk eliyle, Türk tari-
hiyle yükselir. Türkler, TÜRK 

MALI alınız, TÜRK MALI 
kulanınız; Türk parası Türk 
toprağında kalsın” sözleriy
le Türk Malı’nın önemini en 
güzel şekilde vurgulamıştır. 
Atatürk’ün sözleri aslında 
bugünkü durumumuzu ortaya 
koymakta; tehlikeyi daha o 
günden gördüğünü göstermek
tedir.

Bugün birçok alanda yer
li üretimimiz durma nok ta
sındadır. Çokça dile getirildiği 
gibi adeta “İthal Ürün Cehen
nemi”ne dönmüştür ülkemiz.

1980 sonrası uygulanan poli-
tikalar sanayimizi, tarımımızı 
yani bir bütün halinde üretimimi
zi bitirme noktasına getirmiş, 
var olan kurum larımız önce 
yer li firmalara özelleştirme eliy
le devre dilmiş, en nihayetinde 
ise ya ban cıların eline geçmiştir. 
Ve sonuç olarak bugün birçoğu 
üretimini ya durdurmuş ya 
da daha ucuz dış pazarlara 
taşımıştır.

 
BAŞKA ÜLKELER NELER 

YAPIYOR?

Kimi çevreler bizi bu 
görüşlerimizden ötürü destek
lerken kimileri halâ bu çağda 
bu kafada insanlar kaldı mı 
gözüyle; kimileri ise çabala rı nız 
güzel ama bir sonuç vermez di-
yerek karşılıyor.

Sık sık dile getirdiğimiz ve 
derneğimizin varoluş gere
kçesi olan ‘Yerli Malı’ ve ‘Ulu
sal Ekonomi’ kavramlarına 
bugün olduğu gibi geçmişte de 
içlerinde büyük şehirlerimizin 
ticaret ve sanayi odaları 
başkanlarının da olduğu bazı 
çevreler tabiri caizse dudak 
büküyorlardı. “Bu zamanda, bu 

fevzi.durgun@usiad.net
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devirde, küreselleşen bu dün-
yada olur mu?” ile başladıkları 
konuşmalarını “dinozor” ben-
zetmesiyle tamamlıyorlardı.

Ulusal çıkarlarımızı gözet-
mek, ulusal ekonomiye katkı 
koymak bizim “özgörev”imiz.

Peki, biz meseleye böyle 
yaklaşırken bizi eleştirenlere 
ise örnek aldıkları ülkelerin 
neler yaptıklarını hatırlatmakta 
fayda var.

Ekonomileri bize göre daha 
ileride olan ülkelerde düzen-
lenen kampanyalar ile ülke 
insanı kendi ülkesinin malını 
satın almaya teşvik ediliyor. 
Bu ülkelerin en başında ge-
len Amerika’da her yıl ‘Buy 
American’ (Amerikan Satın 
Al) kampanyaları düzenleni-
yor. Bu kampanyalarla birlikte 
Amerika vatandaşlarına kaliteli 
ürünün yalnızca Amerika’da 
üretildiği propagandası ya
pılıyor. Yazımızın başında da 
belirttiğimiz gibi bu kampan-
yalar, federal yasa ile güvence 
altına alınmıştır.

Yine Almanya’da otomo-
tivde dünya markası olmuş 
bir Alman otomobil üreticisi 
firmanın çalışanlarının ra-
hatça okuyabilmesi için fabrika 
duvarına astığı şu yazıya ne 
demeli:

“Japon arabası almayı 
düşünen gitsin kendine Japon
ya’da iş arasın”.

Bu örnekler o kadar çok ki. 
Bunlar ilk fırsatta aklımıza ge-
lenler.

Almanya ve İngiltere gibi 
ülkeler başta olmak üzere, 

yabancıların yalnız kısıtlı bir 
zaman dilimine değil bütün 
bir yıla yaydıkları YERLİ MALI 
konusu, ülkemizde önce bir 
haftaya sıkıştırılan sonra ha
ma setlerle dolu, okullarda 
fındıkfıstık yeme tören-
leriyle geçiştirilen ve artık 
hatırlanmayan bir durum ha-
line geldi. Bütün bunların yanı 
sıra üzücü olan bir başka olay 
da yurttaşlarımızın, hem bi-
rey olarak hem de kurum ve 
kuruluşlar olarak, bu konuya 
duyarsızlığıdır.

Ülkemizin bugün 500 mil-
yar doları aşan iç ve dış borcu 
bulunmaktadır. Ekonomimiz 
sıcak parayla ayakta tutulmaya 
çalışılmaktadır. Yanlış ekono-
mi politikaları yüzünden bugün 
maalesef üretim yapmıyoruz, 
her şeyi dışarıdan alır hale 
geldik. Ortaya çıkan dış ticaret 
açığı cari açığı da büyüttü.

Daha önce olduğu gibi 
tekrar belirtelim “Yerli Malı ve 
Tutum Haftası” yaşadığımız 
sorunların çözümü için bir 
zorunluluktur. İlla ki ‘her 
şeyi biz yapalım’ demiyoruz. 
Türkiye’nin stratejik sektörleri 
olmalıdır. Üretim teknolojileri 
politikaları bilimsel olmalıdır. 
Ulusal ekonomi kavramı her
kesin kendi çıkarını koru ması 
demektir. Bunu ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya gibi ülkeler 
yapmaktadır. Peki, biz neden 
yapmıyoruz?

YERLİ MALI HAFTASI 
GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA 
UYARLANMALIDIR

Yeniden Ulusal Ekono-
mi yeniden Yerli Üretim di-
yoruz. Dünyada ilk kez bi-
zim uyguladığımız “Yerli Malı 

ve Tutum Haftası” günümüz 
şartlarına göre yeniden 
uyarlanmalıdır. Yerli Malı 
Yurdun Malı, Her Türk onu 
kullanmalı” sloganıyla tün yur-
da yayılmaya çalışılan bilinç 
yeniden bayraklaştırılmalıdır.

İlk iş olarak ‘869’ ile başlayan 
barkod numaralı ürünleri al-
maya özen gösterelim. Biz 
üretelim ki bizim sanayicimiz, 
üreticimiz kazansın, bizim 
işçimiz kazansın.

Sözlerimi Büyük Önderi
miz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
1923 yılında yaptığı bir 
konuşmayla noktalıyorum:

“Ekonomi sahasında dü
şü nürken ve konuşurken 
zannolunmasın ki, biz yabancı 
sermayesine karşı bulunuyo
ruz. Hayır, bizim memleketimiz 
geniştir. Çok çalışmaya ve 
sermayeye ihtiyacımız vardır. 
Bundan ötürü kanunlarımıza 
saygılı olmak şartı ile yabancı 
sermayelerine gereken 
teminatı vermeye her za-
man hazırız ve arzuya değer 
ki yabancı sermayesi bizim 
çalışmamıza ve sabit sermaye
mize katılsın. Bizim için ve on-
lar için faydalı neticeler versin; 
fakat eskisi gibi değil. Gerçek-
ten mazide bilhassa Tanzimat 
devrinden sonra, yabancı ser-
mayesi memlekette müstesna 
bir mevkie malik oldu. Ve ilmi 
manasıyla denilebilir ki dev-
let ve hükümet yabancı ser-
mayesinin jandarmalığından 
başka bir şey yapmamıştır. 
Artık her medeni devlet gibi, 
millet gibi yeni Türkiye’de bunu 
uygun göremez. Burasını esir 
ülkesi yaptıramaz.”

Sevgi ve saygılarımla,

Fevzi Durgun
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Cumhuriyetimizin ilk kurul-
duğu yıllarda ülkede san-
ayi üretiminin neredeyse yok 
denecek düzeyde olması… 
Ekmeklik undan giyilecek el-
bise kumaşına kadar her şeyin 
dışalım yoluyla karşılanıyor 
olması gerçeği karşısında 
büyük önder “kılıçla kazanılan 
zaferler sabanla pekiştirilmezse 
kalıcı olamaz” demişti. Yoklar 
içinden bir ülke; yıkılmış, 
savaşlardan bitkin düşmüş 
Anadolu insanından bir ulus 
yaratmak ülküsü gereği ken-
di kendine yetebilen bir ülke 
yaratmak hedefini ulusun 
önüne koydu. İktisadi tamami-
yet olarak adlandırılan çalışma 
ile ülke insanına gerekebilecek 
her türlü maddenin üretileceği 
fabrikaların kurulması gündeme 
geldi. Etibank, Sümerbank, 
şeker fabrikaları vb. girişimler 
böyle doğdu. 1929’dan itibaren 
kendi ürettiğimiz ürünlerin 
tüketilmesinin, kullanılmasının 
teşviki için Yerli Malı Haftaları 
kutlanması kararı alındı. 
“YERLİ MALI YURDUN MALI, 
HER TÜRK ONU KULLAN-
MALI” sloganları tüm yurda 
yayıldı. Kendi ürünümüzün 
bizim insanımızca üretilmesi, 
dışarıya döviz kaybının ön-
lenmesi o yılların gurur verici 
gelişimiydi; ortak heyecanın 
adı idi. O tarihlerdeki ulusal 
uyanış ve aydınlık önderliğin 
sağladıkları; cumhuriyet tari-
himizin en yüksek kalkınma 
hızı, yabancı paralara karşı 
TL’nin değerli kılınışı (dikkat 

edin değersiz değil), dış ticaret 
fazlası (açığı değil), açık ver-
meyen bütçe vb… 

Cumhuriyetin ilk yıllarında 
büyük coşkuyla kutlanan Yerli 
Malı Haftalarımız, ulusal sanayi 
yaratma ülkümüzün en önem-
li kilometre taşı ve bayrağı 
olmuştu. Yerli Malı Haftaları bir 
simge idi. Ve yeni kurulan cum-
huriyetimizin geleceğine güven-
le bakmasını sağlayacak ışıktı,  
inançtı. Bu güzel temelden, 
1954’ten başlayan süreçle 
vazgeçildi. Önce içi boşaltıldı. 
Sonra okullarda ruhsuz tören-
lere indirildi. Meyve sergilerin-
den, tamamen unutturulan bir 
sürece sokuldu. Yabancı ser-
maye ile kalkınabilmiş, düny-
ada tek bir ülke bile yokken, 
ne yazık ki son elli yıldaki yö-
neticilerimiz yabancı sermaye 
hayranı kesildiler. Ulusal san-
ayi için olmazsa olmaz, ulusal 
bilgi birikiminin oluşturulması, 
ulusal teknoloji yaratılması gay-
retindense imam hatip okulları 
açmayı kendilerine iş edindiler.

Cumhuriyetin son elli 
yılındaki yöneticiler ilk yirmi 
beş yılın kazançlarını yok et-
mek için ellerinden geleni 
yaptılar. 1940’larda uçak yapıp 
Avrupa ülkelerine satan Kay-
seri uçak fabrikasının bunların 
elinde gaz ocağı fabrikasına 
dönüştürülmesi her şeyi 
anlatmıyor mu?

Bugün Nasıl?
Cumhuriyetin ilk yıllarında 

İktisadi tamamiyet diye özetle-

Yerli Malı ve Tutum Haftaları 
Yeniden ve Günümüz Şartlarına 

Uyarlanarak Başlatılmalı

1929 yılında başlayan 
Yerli Malı Haftası günü-
müzde unutulmaya yüz 
tuttu. USİAD olarak her 
platformda bu haftanın 
içeriğine yakışır biçim-
de kutlanması için çalış-
malarımızı yürütüyoruz. 
Yerli Malı Haftası nedeni 
ile 2006 yılında kaybetti-
ğimiz Kurucu Genel Baş-
kanımız Kemal ÖZDEN’in 
Ulusal Devlet, Ulusal Eko-
nomi kitabından bir bölü-
mü sizlerle paylaşıyoruz.

Kemal ÖZDEN
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nen, kendi kendine yetebilen 
bir ülke yaratmanın yolu olarak 
gerçekleştirilen “YERLİ MALI 
ve TUTUM HAFTASI”, bugün 
amacı daha da genişletilerek 
ülke gündemine alınmalıdır.

Ulusal sanayinin güçlendi-
rilmesi bağlamında, ulusal sa-
nayi ürünlerinin kalitelerinin de 
yükseltilerek, tüm dünyaya ken-
di markalarımızla ürün satmak 
hedefini önümüze koymalıyız. 
Güçlü bir ulusal sanayi için ulusal 
bilgi birikimini ve ulusal teknolo-
jimizi oluşturmak zorundayız. 
Çok değil 25 yıl önce kurulan 
ASELSAN’ın elektronikte sek-
sen bir çeşit ürünü (kendi ul-
usal tasar›m ve patentiyle) tüm 
dünyaya (Almanya, ABD dâhil) 
sattığını kaçımız biliyor? Yine 
ASELSAN’ın dünyanın bir çok 
ülkesindeki savunma sanayi-  
elektronik ihalelerinde bir çok 
uluslararası elektronik devlerini 
eleyip ihaleler aldığını basınımız 
yazıyor mu?

Yine elektronikte, haberleşme 
sektöründe ülkemiz yabancı 
firmalara yağmalattırılırken, 
ulusal bir firmamız komşu 
Bulgaristan’ın tüm haberleşme 
(telekomünikasyon) ihales-
ini alnının akı ile alıp götürüy-
or. En hazini de bu olumlu 
örnekler ülke insanından adeta 
kaçırılıyor, yok sayılıyor…

Japon Malı, Tapon Malı
Çok değil otuz yıl önce 

“Japon malı tapon malı” denirdi. 
Taklit ürünle başlayan Japon-
lar bugün tüm dünyaya Japon 
malını kalite ile özdeşleşirdiler. 
Şimdi slogan Japon satın al. Bu 
bize ders olmalı. Çalışırsak… 
Ama çalışırsak, istersek 
yaparız. Yeter ki “bizden adam 
olmaz” teslimiyetini, ihanetini 
kıralım. Ulusal bilgi birikimi, ul-
usal teknoloji oluşumunun öne-
mini kavrayalım. Bilgiyi yaratma 
uğraşına kaynak aktaralım. 
Ülkemizi yarınlara bugünden 
hazırlayalım. 

Şimdilerde kullanılmayan 
“TÜRK MALI” rumuzu yeniden 
tüm ürünlerimizin üzerinde yer 

almalıdır. Bugün, Yerli Malları 
Haftaları gündeme, kaliteli ulus-
al sanayi ürünlerinin tüm ulusça 
sahiplenilmesi  fleklinde gelme-
lidir. Ülkemizde üretildiği halde 
sırf yabancı marka hayranlığına 
prim vermek adına yabancı 
isim koyma, … dizayn vb. gibi 
etiketler koyma, ülke geleceğinin 
hovardaca harcanmasıdır. 
Üstelik bu ülkede, bu ülkenin 
insanlarınca üretildiği halde 
yabancı isim koyup, sanki dış 
alım malıymış gibi böbürlenerek 
pazar taktiği uygulayanların, 
İtalyan markalarının protesto 
gösterileri sırasında düşükleri 
acıklı, komik durum da cabası…

Ulusal bütünlüğümüze 
gelecek saldırılar karşısında 
ulusal savunma sanayimiz için, 

ulusal bütünlüğümüz içinde 
tüm yurttaşlarımızın da ortak 
gönenç düzeyinin yükseltilmes-
inin sağlanması, bu gönençle 
demokrasi içinde kalkınmanın 
sağlanabilmesi için tek te-
mel, ulusal sanayinin gelişip 
güçlendirilmesidir.

Ulusal sanayimizin güçlendi-
rilmesiyle ancak, ülkemiz önder 
ülke, büyük ülke olabilir. Ancak 
ve ancak ulusal sanayisi güçlü 
ülkeler, gelişmiş büyük ülkelerin 
piyonu olmaktan çıkar, dünya 
uluslar topluluğunun başı dik, 
onurlu bir üyesi olur.

25/26/27 Ocak 2000 tarihler-
inde “Türkiye Sorunlarına Çözüm 
Konferansı-3”te yapılan konuşma 
metnidir.
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Resmi adıyla “Tutum, 
Yatırım ve Türk Malları Haftası” 
olan ve 12-18 Aralık tarihleri 
arasında Türkiye’de  bütün 
okullarda kutlanan  “Yerli Malı 
Haftası”, çağdışılık ya da nos-
talji  mi? 

Bu soruyu tartışmadan 
önce, sanayi ürünleri yanında 
bir zamanlar tarım ülkesi olarak 
öğündüğümüz  ülkemizin duru-
muna bir bakalım.

Türkiye Ziraatçılar Derne-
ği’nin açıklamasına göre;  “2012 
yılında Çin’den fasulye,kayısı 
ve kuru sarımsak,ABD’den 
fındık ve badem,İsrail’den 
fındık,Güney Afrika’dan sat-
suma mandalina,Şili’den 
sofralık üzüm, İtalya ve 
Şili’den elma, Kosta Rika’dan 
kavun, İtalya’dan kuru üzüm, 
İran’dan karpuz, kuru kayısı 
ve lahana ve İspanya’dan 

marul ithal etmişiz.” Büyük bir 
olasılıkla,çocuklarımız Yerli 
Mallar Haftası’nda bunları yi-
yecekler.

Çarşılarımızda yabancı mal 
ve markalardan geçilmiyor. 
Çoğumuz yabancı markaları 
tercih ediyoruz.Bunların bir 
kesimi işçiliğin daha ucuza 
olduğu ülkelerden  geliyor,bir 
kesimi  de  kendi ülkemizde 
imal edildiği halde yabancı 
markaya sahip olduğu için 
yeğleniyor.

Her yıl dış ödemeler denge-
si açık veriyor.2011 yılında 
70 milyar doları geçen bir 
açığımız oldu.2012 yılında da 
aynı düzeyde açık olacak gibi.
Tarım ürünleri dahil herşeyi  
ithal eder olduk.

DIŞ ÖDEMELER DENGESİNİN 
AÇIK OLMASI İLE YERLİ 
MALI KULLANIMI ARASINDA 
İLİŞKİ VAR MI?

Dış ödemeler dengesinin açık 
olmasının birçok nedeni var:
•En önemli nedeni,1980 yıl-
lardan itibaren 12 Eylül Ask-
eri Darbesi ile devreye soku-
lan yeni-liberal politikalar.
Bu politikalar ile devletin  
aşamalı olarak ekonomiden 
elini çekmesi  kamu kitlerinin 
özelleştirilmesiyle sağlandı. 
Gümrük duvarları düşürüldü.
Desteklemeler,küçük ve orta 
ölçekli işletmeler yerine,büyük 
işletmelere  aktarıldı.Küçükler 
yok edildi.Tarım kesiminde 
bu uygulamalar sonucunda 
,örneğin son on yıl içinde,2 
milyon insanın kente göç et-

mesine neden oldu ve tarımsal 
üretim hızla geriledi.

• Avrupa Birliği(AB)’ne 
alınmadan Gümrük 
Birliği’ne girildi .Bunun bir-
çok olumsuzlukları ortaya 
çıktı.Örneğin dış ticaret artık 
Brüksel’de belirlenen politi-
kalarla  yürütülüyor.Üstelik 
Türkiye,tam üye olmadığı için 
alınan kararlarda söz sahibi 
değil.AB’nin üçüncü ülkelerle 
yapmış olduğu Serbest Ticaret 
Anlaşmaları ile Çin gibi ülkeler-
in malları bile yurdumuza  AB 
malları gibi giriyor. Neredeyse 
gümrük alınmıyor.
•AB ve ABD gibi ülke-
ler,ellerindeki stoklar birikince 
olağanüstü fiyat indirimi yapı-
yorlar.Bundan yararlanmak 
isteyenler,  içte mal üretmek 
ya da çiftçinin malını almak 
yerine,dışarıdan  daha ucuza 
buldukları malları ithal edi-
yorlar.Bu durum,fabrikaların 
kapanması ile işsizliği yarattığı 
gibi kırsalın fakirleşmesine 
neden oluyor.Köylü üretimden 
vazgeçmek zorunda  kalıyor.
•Kitlerin özeleştirilmesi, yaban-
cılar tarafından satın alınması 
ve ucuz ithalat,Türkiye’nin ar a-
ş  tırma-geliştirme(ARGE) ça l ış-
malarını da olumsuz et kiliyor. 
Çoğu firma, ARGE  çalışma-
larından çekilmiş durumda.
Örneğin Telataş’ın yabancılar 
tarafından alınmasıyla Arla 
adındaki araştırma birimi 
kapatılıyor.Tarımda tohumluk 
ve damızlık açısından dışa 
sürekli bağımlılığın nedenlerin-
den birisi bu.

Yerli Malı Haftası’nı Kutlamak 
Çağdışılık  ya da Nostalji mi

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI:
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Kısaca,ithalat yerli mal üreti-
mini ve tüketimini olumsuz et-
kiliyor ve bağımlılığı artırıyor.  
Bu nedenle yerli malları kul-
lanmak; Dış borç yükünden 
kurtulmak ve sermaye biriki-
minin sağlanması , İstihdamın 
artması  ile işsizliğin ve 
yoksulluğun azalması, Vergi ve 
harçların Türkiye ekonomisine 
katkı sağlaması, Dünyadaki 
çalkantılardan  en alt düzeyde 
etkilenmek ve Türk firmalarının 
yurtdışında var olabilmesi için 
kaynak ve bilgi birikimlerinin 
artması açısından zorunlu.

“Tutum, Yatırım ve Türk 
Malları Haftası”nı kutlamak  
yukarıda belirtilen neden-
lerden dolayı, küreselleş(tir)
me  yanlılarının sürdükleri gibi, 
çağdışılık ya da nostalji  değil, 
tam tersine yurtseverlik.

 Küreselleş(tir)me, zengin 
ya da metropol sermay-
enin kârlılıklarını sürdürmek 
için uyguladıkları yeni-liber-
al politikaların bütünü. Bu 
amaca yönelik olarak, dünya 
ekonomileri tek bir pazara 
dönüştürülmek istenmektedir. 
Bu da ulusal devletlerin denetim 
güçlerinin yok edilmesi, en 
azından sınırlandırılmasıyla 
olası. Küreselleş(tir)me ideo-
logları, küreselleş(tir)meye 
karşı çıkmayı, dünya ticaretin-
den pay alma etkinlikler-
ine karşı çıkmak şeklinde 
yorumlamaktadırlar. Oysa 
yeni-liberal politikaları kabul 
etmeden, ulusal ve devletçi-
planlamacı ekonomilerle 
de dünya pazarına çıkmak 
olasıdır. Bu iki konu, sürek-
li ve kasıtlı olarak birbiriyle 
karıştırılmakta. Küreselleş(tir)
meciler, bağımsız kalkınma 
fikrini marjinalleşme tehlike-
si olarak görüyorlar. Onlara 
göre: “Ekonomide bağımsız 
kalkınma girişimleri, Türkiye’yi  
tekelci şirketlerle eklemlenmiş 
fason üretim siparişlerinden 
bile mahrum bırakacak ve 
daha da fakirleşmeye neden 
olacaktır.” 

Türkiye, tekelci şirketlerin 

güdümünde yeni liber-
al politikaları uygulama-
ya çalışıyor. Bu bağlamda 
“Ekonomiyi ne kadar liberal-
leştirirsek piyasa dinamikleri-
yle kendiliğinden kalkınırız. 
Liberalleşme olmazsa, 
yabancı sermaye de gelmez” 
gibi fikirler kamuoyuna 
pompalanmaktadır. Nere-
deyse herkes liberal olmuştur. 
Devletçi olanları bile fikirlerini 
örtük bir şekilde belirtir duruma 
gelmişlerdir.  Ancak bugünün 
gelişmiş ülkelerinin liberal küre-
sel sistem ile değil, güdümlü 
ve koruyucu bir ekonomik 
düzenle bu düzeye geldiği 
unutturulmuştur .Bütün bu du-
rumlar dikkate alındığında, 
Türkiye gibi çevre ülkeler-
inin dünya pazarlarına devle-
tin öncülüğünde ya da kamu 
ağırlıklı firmalarla çıkabilme ve 
rekabet edebilme olanağının 
olduğu gözlemlenmektedir.

YERLİ MALI KULLANIMINI 
ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?

Öncelikle güçlü bir ekonomi-
ye sahip olunması  gerekiyor. 
Bu amaçla:
•Bağımlılığı yaratan  yeni-lib-
eral politikalar yerine halkçılık 
temelinde planlı karma 
ekonominin yeniden devr-
eye sokulması,devletin kitleri 
yeniden kurması,
•Tekeller yerine küçük ve 
orta ölçekli sanayi ve tarım 
işletmelerinin kooperatifleşme 
ile desteklenmesi,
•Teknoloji konusunda dışa 
bağımlılığı kıracak ARGE et-
kinliklerine ayrılan kaynakların 
artırılması ve eşgüdümün 
sağlanması ,
•Gümrük Birliği’nden çıkılması ,
•Ve  tüketicilere  küçük 
yaşlardan itibaren yerli 
malların kullanmasını özendi-
recek önlemlerin alınması vb 
gerçekleştirilmelidir.
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USiAD’ın yıllardır yaptığı 
etkinliklerde Yerli Malları ve 
Tutum Haftası ile ilgili önemli 
sorular geldi. Kasıtlı tahribatın 
etkisi ile karışan kafalar yön-
lendirme ve bilgi kirliliği ile 
boğulan aydınlıklar yeniden 
gün ışığına çıktı. Bugün YERLİ 
MALLARI ve TUTUM HAFTASI 
HAKKINDA yanlış bilinen (öyle 
söylenen) yalanların ve 
karalamaların doğru-
sunu ortaya koymaya 
çalışacağız.

Soru 1: Yerli Malları 
ve Tutum Haftası 
“küre selleşen”(!)  dün-
yada olur mu?

Yanıt: Türkiye’nin en 
çok satan gazetesinin 
başyazarı dahi “bu tip hafta-
lar Küba’da bile kalmadı” 
diye yazdı. Peki, gerçek bu 
mu? İnternet’te kısa bir gezi-
nti dahi bu yalanın mumunu 
söndürmeye yeter. Bırakınız 
İngiltere’deki “İngiliz ürünü 
kampanyalarını Fransızların 
sadece ticari ürünlerdeki değil 

hizmet ve kültür alanındaki 
kararlı “ulusalcı” tavrını, 
dünyanın en zengin ülkesi ka-
bul görünen Amerika’da dahi 
bu haftalar federal yasayla (her 
hangi eyalette değil tüm ülke-
de) güvence altına alınmış. 
USiAD’ın arşivi; tüm ülkelerde 
ki “bahçe ürünleri Alman 

damgasını taşırsa 
kalitedir” veya “Yeni Zelanda 
ürünü tercih olmalıdır” benzeri 
her ülkenin kendi ulusal sana-
yi ürünlerinin tercih bilincini 
yurttaşına kavratmakla ilgili 
broşür ve yazılarla dolu.

Soru 2: Birçok ürünü henüz 
üretemiyoruz. Yani yabancı 
ürünlere mahkûmuz üstelik 
biz sizden mal almayacağız 
dersek onlarda bizim ürün-
lerimize ambargo koymaz 
mı? Ve bu durumda biz daha 
zor durumda kalmaz mıyız?

Yanıt: Her şeyden 
önce “yerli malı” de-
yince, hiç yabancı mal 
almayacağız diye bir 
kural yok. 1929 yılında 
dönemin başbakanı 
İsmet İnönü TBMM’de 
yaptığı konuşma ile 
Yerli Malları ve Tutum 
Haftası’nın gerekliliğini 
anlatırken, konunun 
en önemli noktasına 
parmak basıyor. 
“Yerli Malları ve Tu-

tum Haftası” demek hiç mal 
almayacağız demek değil. 
Yabancı malları borçla değil, 
kazandığımız dövizimizle al-
mak demektir. İşin püf noktası 
bu. Türkiye’de üretilen ürünleri 
de dışarıdan almak zorunda 
kalırsanız döviziniz yetmez. 

10 Soruda ‘’Yerli Malları ve Tutum Haftası’’
•Yanılgılar  •Yalanlar   •Yanlış bilinenler*

Yerli Malları ve Tutum Haftası konusunda; yaşamakta olduğumuz bilinçli bir unuttur-
ma, yok sayma hatta daha da önemlisi içeriğinin tahrip edilmesi söz konusu. Öyle bir 
hava veriliyor ki; sanırsınız böyle bir hafta ancak 1930’ları yaşamak isteyen nostalji 
yapmak isteyenlerin fantezisi!.. Oysaki gerçek bunun tam tersi! Geçmişi anmaktan 
çok öte, gelecek kaygısı...
İç ve dış borç toplamı gayri safi milli hâsılanın çok üstüne çıkan (daha açıkçası borcun 
gırtlağı geçtiği) istihdamın yerle bir olduğu, işsizliğin böylesine yayıldığı ülkemizde tu-
tumun, tasarrufun önemini, ulusal sanayi ürünlerin tercih bilincini geliştirmeyeceğiz de 
ne yapacağız? YERLİ MALLARI ve TUTUM HAFTASI artık bir seçenek değil zorun-
luluk. Üstelik yılın bir haftasına sıkışmış bir haftalık yasak savmak değil, tüm bir yıla 
yayımlı yurttaşlık bilinciyle...

GÖRÜŞ
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Yetmeyince borçla alırsınız. 
Borçla alınan ürünün niteliğini 
de, kalitesini de, fiyatını da 
hatta neleri alabileceğinizi bile 
borcu veren belirler. Sıra bize 
gelince biz onlara, onların bize 
yaptığını kendi ülkelerinde 
uyguladığını yapacağız. Kaldı 
ki ülke sanayisinin ürünleri ter-
cih bilinci ilerledikçe kalitemiz 
ve kapasitemiz artacağından 
hedef tüm dünyaya satmak. 
Ama kendi ülkemde satamaz-
ken (ve kendi ülkesinde sa-
tamayan aslında üretemez) 
yabancılara nasıl satacağım?

Soru 3:Yerli üründe ka-
lite sorunu var. Yabancı 
markalar daha kaliteli, daha 
kalitelisi ucuza varken neden 
yerliyi daha pahalıya alayım?

Yanıt: Yurttaşa her şart 
altında yerli malt al diyeme-
yiz. Konunun birde üretici yönü 
var. Sanayicide ürünün kalites-
ini ve fiyatını dünya ile reka-
bet edebilir noktaya getirmeye 
çalışacak. Ancak dünya devleri 
ile rekabet ancak üretim artışı, 
güçlü kapasitesi ile olanaklı. 
Eğer Türk üreticisinin,  sanayi-
cisinin daha başlangıçta ken-
di ülkesinde şansı olmazsa, 
dünyaya nasıl mal satacak? 
Sanayileşmiş, zenginleşmiş 
tüm dünya ülkelerinin bugünkü 
duruma geliş tarihi; koruma 

duvarları, ülke sanayisini ya-
bancı ürün dampingine karşı 
gümrük duvarları tarihidir. On-
lar bu yoldan zenginleştiler. 
Güçlendiler şimdi dönüp bize  
“siz böyle yapmayın nasi-
hatini veriyorlar. Onlarda bili-
yor ki maymun gözünü açar-
sa boynuzun kulağı geçme 
olasılığı yüksek.

Soru 4: ithal mal ve marka 
kullanmak şimdi bir alışkanlık 
oldu, bunu değiştirmek top-
lumda sorun yaratmaz mı?

Yanıt: Her şeyden önce 
bu bir gönüllülük sorunu, 
zorlama olmaz. Ama biz 
yabancı mal kullandıkça, ül-
kede üretim düşüyor, bu da 
kaçınılmaz olarak fabrikaların 
kapanmasına, işsizliğin artma-
sına sebep oluyor. İşsizlik 
arttıkça da gerek ülkede ger-
ekse de dışarıda üretilen 
malların tüketimi yeniden 
düşüyor ve yeniden işyeri ka-
panmaları...

Ne kadar dayanabiliriz ki?
Örneğin bir ayakkabı üreti-

cisi, buzdolabı alırken yabancı 
mal tercih edince, satışları 
düşen yerli üretici kaçılmaz 
olarak önce işçi çıkartacak, 
sonra fabrikasının kapısına kilit 
vuracak. İşsiz kalan buzdolabı 
fabrikası işçisi ve yöneticisi 
ayakkabı alacak parayı nere-

den bulacak?
Buzdolabını yabancı mar-

ka alan ayakkabıcı yarın ki 
müşterisini yok etmiş olacak.

Yabancı marka hayranlığına 
son vermezsek, sonunda, 
işsizliğin patladığı bir ce-
hennemde yaşamak zorunda 
kalırız ki yerli malı da yabancı 
malı da alacak parayı kazana-
cak bir işimiz olmaz.

Soru 5: Yerli Mallara ve Tu-
tum Haftası’nı kimler düzen-
liyor, ne zaman düzenlenme-
ye başladı?

Yanıt: Yerli Malları ve Tu-
tum Haftası bir Cumhuriyet 
kurumu. Cumhuriyetimizin ku-
ru cusu Kemal Atatürk’ün di-
rektifleri ile kurulan Milli ikti-
sat ve Tasarruf Cemiyet ‘i ile 
1929’da başlattımış. Cemiye-
tin bir numaralı üyesi Atatürk.  
O yıllarda (Aralık ayı ikinci 
haftasında) çıkan Cumhuriyet 
gazetesi sekiz sütuna manşeti 
“Yemin Ettik Yerli Malı Kul-
lanmaya”.  Amerika’da ben-
zer kampanya Buy American 
(Amerikan Malı Satın AI), biz-
den yedi yıl sonra 1936 yılında 
başladı.

Tüm dünyada ulusal sanayi 
ürünlerini tercih bilinci haftaları, 
ağırlıklı olarak sendika ve 
meslek örgüt ve odalarının 
önderliğinde kutlanıyor. Ulusal 
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sanayi ürünleri tercih bilincinin 
geliştirilmesi, esas olarak istih-
dam sorununun çözümü içindir.

Bunun için tüm dünyada 
sendika ve benzeri meslek 
örgütleri bu kampanyaların 
asıl mal sahibi. İstihdamın 
düşmekte olduğu ülkelerde 
ilk yıkılanların sendika vb 
örgütler olacağını onlar fark 
etmiş. Darısı bizim sendika vb 
odaların yöneticilerimin başına.

Soru 6: Dünya bilgi 
çağına geçmişken, dünya 
teknoloji standardı bu ka-
dar yüksekken, bizim onlara 
yakalamamız ve re kabet ede-
bilmemiz olanaklı mı?

Yanıt: Olanaksız olduğunu 
düşünenler için söyleyecek 
ve yapacak bir şey yok. On-
lar Türk Cumhuriyeti’nin 
yaşamayacağını, Kur tuluş 
Savaşı’nda binlerce şehit ver-
erek elde ettiğimiz zaferin 
bir anlamı olmadığınıya 
da boşa yapıldığını 
düşü nebilirler. Dünya 
uluslarının, ülkelerinin 
müş terisidirler, tüketici-
lerdir. Başka ülkelerin 
boyunduruğunda bu-
labildikleri ikinci sınıf 
yurttaşlıklarında ve 
eğer bulabilirlerse 
ikinci sınıf işlerde 
kazandıklarını tüketebi-
lirler.

Eğer onurlu bir ülke-
nin onurlu yurttaşı olmak 
gibi insanca bir beklentiniz 
varsa ve bu ülkeyi ne zor-
luklarla, ne bedeller ödeyerek 
kurduğunuzun bilincindey-
seniz; bu ülkede de zenginlik 
ve bu zenginliğin “adil” dağılımı 
olanaklı.

Kaldı ki Cumhuriyetimizin 
o günkü olanaksızlıklarını dü-
şünün. Ve o noktadan dünyanın 
en hızlı kalkınan ülkesin-
den biri olabilmeyi başa ran 
insanların torunlarıyız. Daha o 
yıllarda Avrupa’ya, Sovyetler 
Birliği’ne uçak satabilen bir ül-
keyi yaratabilmişsek, bugünkü 

olanaklar yetişmiş insan gücü, 
fabrikalar, madenler vb. ile çok 
daha iyisini yapabiliriz.

Örnek mi?  İşte ASELSAN. 
Üstelik ileri teknoloji alanında 
yirmi beş yıl öncesinin hayali, 
bugün dev bir onur projesi... 
Bir Silahlı Kuvvetler mensubu 
“dünyanın dört ülkesinin silahlı 
kuvvetleri kör ve sağır edile-
mez, biri Türkiye’dir” diyor. 
Aselsan girdiği yüksek teknolo-
jili ihalelerinde uluslar üstü ser-
mayenin markalarını bir bir tas-
fiye ediyor. Üstelik üretiminin 
%90 gibi önemli bir oranı kendi 
dizayn ve yaratıcılığı...

Soru 7: Bu saatten sonra 
fındık  fıstık, portakal yeme 
törenleri mi yapacağız?

Yanıt: Her şeyden önce 
Arap’ın petrolü, Rus’un doğal-
gazı neyse bizimde ih raç ürün-
lerimiz  (o yıllar için) fındıktı, 
incirdi, portakaldı, tütündü. 
Yani ülkemizin gereksinim 
duy duğu yabancı ürünleri 
alır ken ödeyeceğimiz dövizi 
kazan dığımız ihraç ürünleriydi. 
Olaya bu tarafından bakınca 

anlamını bulabilirsiniz.
İşin bu kısmı yaşı ellinin 

altındaki nesile hiç anlatılmadı. 
Çünkü elli yıllık egemen 
anlayış “borçla kalkınma” 
idi. Borç almanın “erdemine” 
inandırılmamamız için önce 
tasarrufu sonra da para kazan-
dığımız ürünleri ve anlamını 
yok ettiler. Son elli yılda büyü-
yen yeni nesil, okullarda Yer-
li Malları ve Tutum Haftaları 
adına fındık, fıstık, portakal 
yeme törenlerini gördü. Son on 
yıldır ise içi boşaltılmış, abuk 
törensel kısmı da yok edildi.

Şimdi moda globalizm, koz-
mopolitizm. 

Soru 8: Atatürk’ün bir 
numaralı üye olduğu  “Milli 
iktisat ve Tasarruf Cemiyeti” 
ne oldu?

Yanıt: Güncel Türkçe 
ile “Ulusal Ekonomi ve Tu-

tum Derneği” yaşıyor 
ve kapatılmadı. Nasıl 

kapatılsın ki? Kurucusu 
ve bir numaralı üyesi 
Cumhuriyet’in kurucu-
su. 1950 ile başlayan 
Cumhuriyetimizin te-
mel ilkelerinden dö-
nüş, küçük Amerika 
proje sinde önce adı 
değiştirilerek “Ekonomi 
Kurumu” yapıldı. Sonra 
Sanayi Bakanlığı’nın 
köhne bir koridorundaki 

odaya hapsedildi. Öyle 
kuruluş gerekçesindeki 

gibi açıklama ve çalışmalar 
yapmasın diye de içine birçok 

“liberal” akademisyenlerimiz 
tepildi ki; tehlike yaratmasın!
İsmet İnönü, Yerli Malları ve 
Tutum Haftası’nın önemini 
anlatıl konuşmasında; “Liber-
alizm insanımız için vahşettir” 
demiş, ne gam! Ekonomik ku-
rumumuzdan pek ses çıkmaz, 
çıkarsa da kuruluş amacına 
söven liberaller genellikle 
başköşede olur. Borç ce-
henneminde kavrulan ülke-
nin “Ekonomi Kurumu”ndan 
(Ulusal ekonomi  ve tutum 
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kurumu diye okuyunuz) ses 
çıkmaz ise “ülkenin bütün ter-
sanelerine girilmiş, tüm kaleleri 
zapt edilmiş olabilir” sözlerinin 
keşke sadece öngörü olsaydı, 
keşke haklı çıkmasaydın Atam 
demekten başka ne diyebiliriz  
ki!?

Soru 9: Türkiye’de üretil-
diği halde bazı ürünlerin 
üzerine yarı İngilizce yarı 
İtalyanca markalar bası lıyor, 
bazı caddelerde art arda 
mağaza isimlerini okudu-
ğunuzda burası Türkiye mi 
diye sormaktan kendinizi 
alamıyorsunuz. Ulusal kültü-
rümüz çağdaşlaşmak adına 
kozmopolitizme kurban mı 
gidiyor?

Yanıt: Türkiye’de ulusal kül-
türümüz yok edilmek pahasına 
adeta cinnet boyutunda tahrip 
ediliyor,  yok ediliyor.  Yabancı 
marka hayranlığı, ithal ürün 
kullanma alışanlığı, ekono-
mik teslimiyet kendi kültürünü 
(aslında kültürsüzlüğünü) 
yaratıyor. “Kendisi olamayan, 
başkası olur” sözü ülkenin 
çıplak gözle görünen gerçeği.

Hele, Türkiye’de üretildiği 
halde yabancı isim ve markalara 
öykünerek, ne Türkçe, ne 

İngilizce kararsızlıkları tam 
bir “bindiğin dalı kesmek”  
garabeti. Mağaza isimle-
rinden başlayarak, yabancı 
markalara öykünme ve reklam 
sloganlarındaki yabancılaşma 
tam bir kozmopolitizm yaratıyor 
ki, böylesi ucubelik ancak ve 
ancak sömürgelerde görülebil-
ir.

Biz USiAD olarak; Türk sa-
nayicisine, yeniden ürünlerinin 
üzerine “Türk Malı” ibaresini 
koymasını öneriyoruz. Tabi ki 
bu rumuzu koymanın getirdiği 
sorumlulukla... Kaliteli ve reka-
bet edebilir standart ve fiyatlı 
ürünleri üreterek.

SORU 10: Kullandığınız 
araba, kravatınızın ve takım 
elbisenizin markası nedir?

Yanıt: Yerli malını anlat-
tığımız her panelde gelen soru 
bu! Her seferinde kravatımı 
çevirip, elbisemin içini açarak 
Türkiye’de üretildiklerini gös-
teriyorum.

Ama her seferinde ayrıca 
belirttiğimiz bir konuyu burada 
da dile getirmeliyiz. Orneğin 
kravatım yada gömleğimin 
markası yabancı olsa... Bir dos-
tum, yakınım bir başka ülke de 
beni anımsayıp, bir hediye alsa 

ve bana getirse, giymeyecek 
miyiz. Şunu ifade etmek istiyo-
rum. Şekilci olmamak gerek. 
Sorun tek tek kişilerin falso-
sunu yakalamak, mahkûm et-
mek değil.

Tabii ki doğru olanı ve gü-
zel olanı tüm tüketiminde ye-
rli malı kullanılması, ancak 
şekilcilikte ısrar etmek, yıllar 
boyu kanunun önemi ile yüz 
yüze gelmemiş tüketiciyi ulusal 
davadan soğutabilir.

Önce düşüncede berrak-
laşacağız. Zaman içinde to-
plumsal bir davranış şekline 
sokacağız. Tek tek kişileri ça-
resiz bırakmak değil amacımız. 
Son elli yılda topluma zerk 
edilen tüketim kalıbından bir 
anda dönüş beklemek hayalci-
lik olur. Zor da...

Önce düşünsel alanda to-
pluma bu konunun ülkemiz ve 
insanımız için ne kadar gerekli 
olduğunu kavratmalıyız. Tek 
tek kişilerdeki olumlu sonuçları 
kendiliğinden gelecektir.

*Onursal Başkanımız Kemal 
Özden’in dergimizin 15. sayısında  
cevapladığı sorulardan derlenmiştir.
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Türkiye Tasarruf Tuzağında

Türkiye birçok açıkları olan 
bir ülke:  Enerji açığı, gıda 
açığı, konut açığı, cari açık, 
bütçe açığı… Tabi bir de tasar-
ruf açığı var. “Tasarruf-sever” 
bir ülke değil Türkiye, hele 
günümüzde hiç değil. Bu durum 
doğal mıdır, Türk insanının gen-
lerinde mi var böyle bir eğilim? 
Bence bu yanlış bir varsayım 
olur: çünkü iyi kötü bir tasarruf 
çabamız vardı bizim. Peki, Tür-
kiye bugünkü inanılmaz hale 
nasıl düştü? Hep vurguluyo-
rum: Dıştan ve içten yürütülen 
bir propaganda ile, bir dayatma 
ile!.. Şöyle ki: 1980’li yıllardan iti-
baren Batı’dan pompalanan bir 
yeni liberalizm, küreselleşmeci 
liberalizm bombardımanı 
altında şu görüş dayatıldı 
insanlarımıza: Türkiye’nin tasar-
ruf oranı düşüktür, kalkınması 
için yabancı sermaye çekme-
kten başka çaresi yoktur. Bu 
yanlış ve maksatlı dayatma; 
hükümet, medya ve üniver-
siteler kanalıyla ülkemize hâkim 
oldu ve bir yanlış zihniyet olarak 
günümüze kadar sürdürdü 
varlığını. Bir yandan da tüketim 
alabildiğine kışkırtıldı, tabiî 
sonuç tasarrufların hızla ger-
ilemesi oldu. Tasarruflar 
düştükçe dış kaynağa olan, 

önceden “hedeflenmiş” yapay 
ihtiyaç da arttı. Türk halkı tüket-
sin, borçlansın ki Batılı para 
babaları daha fazla doldursun 
kasalarını, tabiî aramızdaki 
bedhah ortakları ile birlikte!.. 
Demek ki Türkiye dış kaynağa, 
yabancı sermayeye bile bile 
muhtaç hale getirildi. Tüketim 
alabildiğine teşvik edilince, iç 
tasarrufların yükselmesi önce 
engellenmiş oldu, ardından da 
hızla düşmesi sağlandı. İşte 
bu sakat ve art niyetli görüş, 
Türkiye’yi zamanla dünyanın 
tasarruf oranı en düşük ülkeler-
inden biri haline getirdi.

DIŞ KAYNAĞA MUHTAÇ 
HALE GETİRİLDİK

I) AKP’nin iktidara geldiği 
2002 yılında tasarruf oranımız 
yüzde 20 dolayında idi. O tari-
hten sonra sürekli azaldı, cari 
fiyatlarla yüzde 12.6’ya kadar 
düştü (2011). Şu hale bakın: 
Tasarruf oranımız 2005-2007 
yıllık ortalaması olarak yüzde 
16,7’dir. Buna karşılık yüzde 
olarak Çin’in 49.6, Malezya’nın 
42,7, Şili’nin 33,6, G. Kore’nin 
31,4, Endonezya’nın 29,7, 
Avusturya’nın 27,6, Japonya’nın 
25,1, Meksika’nın 23,8, 

Brezilya’nın 19,8, İngiltere’nin 
14,4, ABD’nin 14,2 idi.

Tasarruf oranımızı biler-
ek düşürüp dış kaynağa 
muhtaç hale getirilişimizin 
yansımalarını, farklı istatis-
tik verilerde de gözlemleye-
biliyoruz. Prof. Dr. Esfender 
Korkmaz’ın bir yazısından 
aldığım şu rakamlara bakınız: 
“1990-1999 arasında toplam 
tasarrufların Gayri Safi Yurtiçi 
tasarrufa (GSYH) oranı yüzde 
21.6 idi. Aynı yıl Türkiye’nin 
tasarruf-yatırım açığının yine 
GSYH’ya oranı yüzde 2.6 idi. 
AKP, iktidarı devraldığı zaman, 
2003 yılında toplam tasarruf 
oranı yüzde 19.3 ve tasarruf 
açığı ise yüzde 5 idi. Bugün ise 
tasarruf oranı yüzde 13, tasar-
ruf açığı yüzde 9’dur.” Görüyor-
sunuz, bir taraftan tasarruf oranı 
düşerken, öbür yandan tasarruf 
açığı, yani yabancı kaynağa 
muhtaçlık (yüzde 5’den yüzde 
9’a) yükseliyor. Ekonomimiz, 
yatırım yapmak için dış kaynağa 
(yabancı sermayeye, sıcak par-
aya, dış borçlanmaya) daha 
muhtaç bir ekonomi haline ge-
tiriliyor.

II) Türkiye “kapalı ekonomi-
ye bir tepki olarak Özal döne-
minde 24 Ocak 1980 kararları 

Prof. Dr. Cihan Dura:

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında tasarruf oranımız yüzde 20 dola-
yında idi. O tarihten sonra sürekli azaldı, cari fiyatlarla yüzde 12.6’ya 
kadar düştü (2011). Şu hale bakın: Tasarruf oranımız 2005-2007 yıllık 
ortalaması olarak yüzde 16,7’dir. Buna karşılık yüzde olarak Çin’in 
49.6, Malezya’nın 42,7, Şili’nin 33,6, G. Kore’nin 31,4, Endonezya’nın 
29,7, Avusturya’nın 27,6, Japonya’nın 25,1, Meksika’nın 23,8, 
Brezilya’nın 19,8, İngiltere’nin 14,4, ABD’nin 14,2 idi.
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ile bir gecede ve tümüyle dışa 
açıldı. Daha planlı ve zaman 
içinde dışa açılmada yumuşak 
bir geçiş yapabilseydik, zikzaklı 
bir büyüme süreci yaşamazdık. 
AKP iktidarı ise çok daha radi-
kal davrandı. Küresel tuzağa 
düştü. Politikasızlık gibi en 
yanlış politikayı uyguladı ve 
uyguluyor. Bu politikasızlığın en 
çarpıcı bir sonucu, tasarrufların 
düşmesidir. AKP iktidarında or-
talama tasarruf oranı, yüzde19-
20’lerden yüzde 12-13’lere 
düştü.” Bu köktenci değişimde 
sözünü ettiğim “dış kaynaklı-iç 
destekli” propagandanın, daha 
doğrusu politika dayatmanın 
büyük payı vardır. Propa-
ganda elbette reel olgular üz-
erinde etki yaparak, örneğin 
hükümetin ekonomi politikasını 
etkileyerek, pıtrak gibi her ye-
rde AVM’ler açtırarak, milyon-
larca tüketicinin eline “kredi 
kartları” sıkıştırarak hedefine 
ulaşmıştır. Bu olgular, örneğin 
özel tasarruf oranını etkileyen 
faktörler  aslında şunlardır: 
Enflasyon oranı, kamu tasar-
rufu ve politikaları, demografik 
değişkenler (yaş dağılımı, 
bağımlılık oranı, kentleşme 
oranı), faiz oranı, finansal 
gelişme ve derinleşme, ticaret 
hadleri, ekonomik gelişme ve 
kişi başına gelir…

TASARRUF AÇIĞI DIŞ 
KAYNAKLA KAPATILIYOR

Öte yandan, Prof. Dr. Es-
fender Korkmaz Türkiye’nin 
tasarruf oranındaki azalışı 
ekonomik istikrarsızlık, ku-
run düşük tutulması, tasar-
ruf kültürü, gelir düzeyi, sıcak 
para gibi faktörlere bağlıyor . 
Açıklamaları şöyle: Türkiye’de 
tasarrufların düşmesine ve 
tüketimin artmasına neden olan 
faktörlerin başında ekonomik 
istikrarsızlık gelir. Bu nedenledir 
ki tasarruflar -altın, döviz, gay-
rimenkul gibi- âtıl yatırımlara 
gitmektedir. Borsanın aşırı 
kırılgan olması da tasarrufların 
âtıl yatırımlara gitmesine neden 

olmuştur. Kur politikasından 
dolayı ortaya çıkan bir neden de 
AKP iktidarında, fiilen kurların 
düşük kalması ve bu nedenle 
ithal tüketim mallarının tüketi-
minin artmasıdır. Türkiye’de 
tasarruf açığının genel bir 
nedeni de gönüllü bireysel ve 
kurumsal tasarruf kültürünün 
eksik olmasıdır. Öte yandan 
kişisel gelirlerin düşük kalması 
da tasarruf oranın düşük 
olması sonucunu doğurmuştur. 
Sıcak para da hem ekono-
mideki kırılganlığı artırarak 
tasarrufları köstekledi, hem de 
ciddî-sıfırdan yabancı sermaye 
girişini olumsuz etkiledi. Ayrıca 
da kur baskısı yaratıyor.

Ne var ki dünyada yapılan 
her tercihin bir bedeli vardır: Bi-
rey ve toplum olarak bugünkü 
rahatlığın bedelini de er geç 
ödeyeceğiz. Çünkü Sayın 
Korkmaz’ın vurguladığı gibi 
bir tuzağa düşmüş bulunuy-
oruz: Tasarruf Tuzağı!... Şöyle 
ki tasarruf açığı, dış kaynakla 
kapatılıyor. Cari açık artıyor. 
Bunları şimdi fark edemiyoruz. 
Ancak, küresel süreçte bir kriz, 
dış kaynak bulmakta sıkıntı, 
yabancı sermaye hareketler-
inde bir duraklama olduğu an, 
şimdi tüketmenin cezasını kat 
be kat çekeriz. İşte tasarruf 
tuzağı budur. 

Nasıl hatırlamazsın şimdi 

değerli okur, ağustos böceği ile 
karınca öyküsünü!..

III) Ayrıca ve önemle vur-
gulamam gerekir ki yukarda 
“yabancı sermaye” derken esas 
itibariyle “kısa vadeli akımlar”ı 
(sıcak parayı) kastettiğim açıktır. 
Doğrudan yabancı yatırımlar 
başlıca sakıncasını, aşırı mik-
tarda ve stratejik sektörlerde 
yapıldığı zaman, ekonomik 
bağımsızlık üzerinde gösterme-
ktedir. Dahası Türkiye’de bu tür 
yatırımlar, sıfır yatırımdan zi-
yade, satın alma veya birleşme 
şeklinde gerçekleşmektedir. 
Ancak burada konumuz sıcak 
paranın (portföy yatırımlarının) 
iç tasarruflar üzerindeki etki-
sidir. Tam da bu konuyla il-
gili olarak yapılmış bilimsel 
bir çalışma söz konusu ilişki 
hakkında bizi yeteri ölçüde 
aydınlatıyor. Araştırmaya  göre 
uluslararası literatüre ait am-
pirik çalışmaların birçoğunda 
yabancı tasarrufla yurtiçi tasar-
ruf arasında negatif bir korelasy-
on ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 
Diğer bazı çalışmalarda ise, 
yabancı sermaye girişlerinin 
yurtiçi tasarrufu arttırdığı sonu-
cuna varılmıştır. Bu neden böyl-
edir, neden çelişkili sonuçlara 
varılıyor? Yazar haklı olarak 
şu açıklamayı getirmiş: Çünkü 
yapılan analizlerde sermaye 
girişleri, ayrıştırılmaksızın sad-
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ece toplam sermaye olarak ele 
alınmıştır. Oysaki kısa dönemli 
sermaye girişleri ile doğrudan 
yatırımların tasarruf ve büyüme 
üzerindeki etkileri aynı değildir.

Yazar İbrahim Örnek söz 
konusu ilişkiyi Türkiye (1996 
-2006) örneğinde araştırmış; 
ekonometrik analizinde üçer 
aylık dönemlere ait, yabancı 
sermaye girişleri ve yurtiçi 
tasarruflarla ilgili zaman ser-
ilerini kullanılarak, iki değişken 
arasındaki nedensellik ilişkilerini 
incelemiştir. Vardığı sonuçlar 
şöyledir:

-Doğrudan yatırımlar kısa ve 
uzun dönemde yurtiçi tasarruflar 
üzerinde pozitif etki yaratmıştır.

-Kısa vadeli sermaye akımları 
ise, kısa ve uzun vadede, yurtiçi 
tasarruflar üzerinde negatif bir 
etki oluşturmuştur.

KREDİ KARTI ve SICAK 
PARA KISKACINDA ERİYEN 
İÇ TASARRUFLAR

IV) Bugün uluslararası fi-
nansal hareketler ve paras-
al piyasalardaki gelişmeler 
“küreselleşme” olgusunun en 
önemli ögesi durumundadır. 
“Dünya ticaretine çok ul-
uslu şirketlerin egemen 
olması”  küreselleşmenin bir 
ayağı ise, öbürü de finansal 
serbestleştirmedir. Finansal 

serbestleştirme 1980’lerden 
itibaren büyük hız kazandı. Fi-
nansal sermaye reel sektöre 
ilişkin faaliyet alanlarından 
bütünüyle bağımsızlaştı, ken-
di başına yepyeni bir dinamik 
yarattı. 1980’lere yaklaşırken 
döviz işlemleri dünya ihracatının 
yalnızca üç buçuk katı iken, 
2000’lerin başlarında yetmiş katı 
düzeyine ulaşmıştı. Yalnızca 
uluslararası döviz piyasalarında 
işlem gören “spekülatif nitelikli 
finansal sermaye akımları”nın 
bir günlük toplam değeri 1.8 
trilyon dolardı! Aynı verilerin 
günümüzde hangi düzeylere 
tırmandığını, varın, siz tahmin 
edin. İşte Türkiye ekonomisini 
de –kendi ihtiyaçlarını bir tarafa 
atarak- bu küresel yapıya, küre-
sel şirketlerin çıkarlarına uygun 
hale getirdiler. Türkiye’nin –
gelişmesi veya kalkınması değil- 
büyümesi dış finansmana, özel-
likle kısa vadeli sermaye (sıcak 
para) girişlerine dayandırıldı. 
Bu sebeple Türkiye’de sermaye 
girişleri ağırlıklı olarak portföy 
yatırımları ile dış kredilerden 
oluştu. Doğrudan yatırımların 
payı çok düşük düzeyde kaldı. 
Dolayısıyla Sayın Örnek’in Tür-
kiye hakkında ulaştığı sonuç 
hayli sağlam görünmekte-
dir. Yabancı sermaye, sıcak 
para olarak, yurtiçi tasarrufları 
azaltıcı bir etki yapmıştır, yap-

maya da devam etmektedir.
Türkiye’de kalkınmanın moto-
ru olan iç tasarruflar iki kıskaç 
altında erimektedir. 

Biri kredi kartları ve diğer 
yollardan halkın korkunç boy-
utlarda borçlanmaya ve aşırı 
tüketime itilmesidir. Bunu daha 
önceki yazılarımda vurguladım. 
İkincisi ise ülkeye aşırı ölçül-
erde giren sıcak para (portföy 
yatırımı) ve şirket satın alma 
şeklinde giren yabancı ser-
mayedir. Bu ikinci faktörü de bu 
yazımda sergilemeye çalıştım.

Kaynakça 
Daha fazla bilgi için bakınız: 

Recep Düzgün, “Türkiye’de 
Özel Tasarrufun Belirleyicileri”, 
ERÜ İİBF Dergisi, S. 32, Oc-
ak-Haziran 2009, ss. 173-189, 
http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/
sayi32/010%20recep%20duz-
gun.pdf  (5.11.2012)

  Esfender Korkmaz, “İstikrarlı 
Büyüme İçin Tasarruf Şarttır”, 
Yeniçağ, 24.10.2012

  Esfender Korkmaz, “Tasar-
ruf Tuzağına Dikkat Etmeliyiz”, 
Yeniçağ, 29.8.2012

  İbrahim Örnek, “Yabancı 
Sermaye Akımlarının Yurtiçi 
Tasarruf Ve Ekonomik Büyüme 
Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, 
Ankara Üniversitesi SBF Der-
gisi, 63-2.  http://www.politics.
ankara.edu.tr/dergi/pdf/63/2/
OrnekIbrahim.pdf   (14.11.2012)
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Yerli Malı ve Tutum Haftası 
Neyi Değiştirir

UYGULANIRSA UYGULANMAZSA

İŞSİZLİK Tüm fabrikalar tam kapasiteye geçer, 
işsizlik biter

İşsizler ordusu her geçen gün artar.

İTHALAT Azalır, dövizde tasarruf edilir. Çoğalır. Döviz açığımız daha da 
büyür.

DİL KÜLTÜR Ulusal kültür zenginleşir Kozmopolitizm artar. Kozmopolitizm 
artar.

EĞİTİM Ulusal sanayi için gerekli sanat ve 
teknik okullar çoğaşır

Televole kültürü + imam hatip ve 
ezberci eğitim devam eder.

VERGİ Türk girişimcisi daha çok üretim ve 
satış yapacağından vergi geliri artar

Yabancı sermaye ve onun ülkesi 
kazanır.

BİLİNÇ Tasarruf bilinci gelişir. Yatırınlar çoğalır. Tüketici, hazır yiyici, plansız.
İHRACAT Artar ve döviz girdimiz çoğalır. Artsa dahi iç piyasa yer bulmayan 

üretici ucuz ihracatla dışarıya 
sermaye trasferi yapmış olur.

TEKNOLOJİ Ulusal sanayiinin temeli ulusal bilgi 
birikimi ve onun taçlanacağı ulusal 
teknoloji yatırımı.

Teknoloji transferi her zaman yüksek 
teknolojiyi geriden takip eder.

SAVUNMA Ülkemizin ulusal çıkarlarını savunmak 
için öz güven ve dayanak

Her kritik gelişmede bize teknoloji 
verenlere göbekten bağımlılık, 
kendi çıkarlarımıza göre 
davranmama teknoloji sahibine 
bağımılık

KALKINMA Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 
kalkınma rekorları dünya ölçüsünde; 
en hızlı kalkınan üç ülkeden biri

Kör topla büyümü ve zaman zaman 
küçülme yoksullaşma rekorları

ULUSLARARASI 
KONUM

Saygınlık, gerektiğinde kurallarda 
bozularak milletler cemiyetine özel 
davet

AB bekleme odasında kürek 
mahkumluğu, kurallarda bozularak 
dışlanma, aşağılanma…

GENÇLİK Ulusal değerlere bağlı, geleceğe 
güvenle bakış

Yabancı marka hayranı, yurt dışına 
kapağı atmaya hevesli

KALKINMADA 
TEMEL 
DAYANAK 
FELSEFE

Tasarruf ve öz kaynaklar temel 
Kemalizm

Borçlanma: IMF + Dünya Bankası

SONUÇTA; Uygulanırsa güçlü bir ülke, zenginliğin 
adil dağıtıldığı bir ulus, dünya uluslar 
topluluğunun başı dik bir üyesi

Uygulanmazsa bugünkü durum 
ekonomik yangınlarda kavrulan bir 
ulus, işsizliğin gerektirdiği yoksulluk, 
yolsuzluk, sefalat ve dünyada itilen 
örselenen bir ülke…
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Tasarruf ve Yerli Malı

Sayın Yurtdaşlarım;
On bir seneden beri tasarruf 

ve yerli malı davalarımızda mil-
lette uyanmış bulunan iktisadi 
anlayış ve duyuş, her yıl biraz 
daha gelişerek kuvvetlenmek-
tedir. Davanın esasını ortaya 
atan ve onun bütün halkımıza 
yaymıya çalışan Ulusal Ekono-
mi ve Arttırma Kurumunu tebrik 
ve takdire layık bulurum.

Hiçbir mesele tasavvur olu-
namaz ki cemiyet ve millet 
hayatına taalluk etsin de Maarif 
ve Millet terbiyesi bakımından 
bu teşkilatı vazifelendiren bir 
veya birçok ciheti bulunmasın. 
Cemiyet vicdanının müşahhas 
müessesesi olan devlet adına, 
okulda yeni nesli yetiştiren 
öğretmenle, okula henüz 
gelmemiş çocukları ev- de buna 
hazırlayan ve okula gelmişlerini 
gene aynı muhit içinde ona 
yardımcı olarak terbiye eden 
aile, millî davalarımızın 
hepsinde olduğu gibi iktisadi 
terbiye sahasında da tesirli, 
verimli bir ödev yapmışlardır. 
Dün, para ve alışveriş lafı ayıp 
telakki edilen evlerimiz ve 

okullarımızda, bugün bu mev-
zuu konuşmak, resmî ders 
programlarının bir maddesi üzer-
inde çocuklarımızın zihnini yor-
mak ehemmiyetini kazanmıştır. 
Dün memleketi, vilayet, kaza ve 
nahiye isimleriyle bir lügat gibi 
ezberlenen coğrafya yerine, 
bugün topraklarımızın üstünde 
ve altındaki istihsal unsurlariyle 
bizi besleyip büyüten, yedirip 
içiren, giydirip kuşatan, bir ke-
lime ile bizi yaşatan vatanımızı 
öğretici bir coğrafyamız vardır.

Hemen bütün kültür öğretimi, 
bu ana vatanla onun evladı 
olan Türk Milletinin yalnız 
manevi değil söylediğim maddî 
münasebetleri de anlatmayı 
kendine mihver edinmiştir. 
Küçük boyu ve minimini cüss-
esiyle aramızda dolaşan ilkokul 
çocuklarımız, yediğiniz şekerin, 
memleketin nerelerinde ekilmiş 
pancarlardan ve nereler-
inde kurulmuş fabrikalarda 
yapıldığını isimleri gibi bilirler. 
“Yerli malıdır, kullan çocuğum” 
diye öğüt verdiğimiz bezler 
ve kumaşlarımızı, sırtlarında 
taşırlarken, vücutlarının 
üstün- de o bez kumaşların 
yapıldığı vatan parçalarını 
küçük varlıklarına sarılmış 
yurt haritaları gibi hissederler. 
Yedikleri üzümlerin bağlarını, 
incir ve fındıkların ağaçlarını, 
koyunların, kuzuların, danaların 
yayıldıkları otlakları, balıkların 
kulaç attıkları denizleri oku-
lundaki sınıflar ve evlerin deki 
odalar gibi sarahatle, vuzuhla 
tanırlar. Bu hayat bilgisi, ifti-
harla söyleyebiliriz ki Cumhuri-
yet Maarifinin Türk çocuklarına 
kazandırdığı kültür nimetleridir.

Milli Şefimizin, senelerden 
beri sözleri ve hareketleriyle tel-
kin etmiye ve tahakkuk ettirmi-

ye çalıştığı şu hakikati burada 
tekrar etmek, Maarif Vekiliniz 
sıfatiyle benim için hem zevk ve 
hem bir vazifedir: “Millet hayatı 
içinde millî şuura dayanan bilgi 
uyanışı olmadıkça, devlet ve 
fert tarafından alınacak her 
türlü ilerleme tedbirleri, geç-
ici ve göçücüdür.”  Ne kadar 
doğru. Dış gayesi sırf menfaat 
gibi görünen ticaret sahasında, 
kendisince bu şuur uyanmış 
bir yurtdaş tasavvur edilebilir 
mi ki, içinde bulunduğu ce-
miyet ve halkın zararına bir 
alışveriş yapabilsin? Vatansev-
er bir tüccarın hakiki karı, yalnız 
kendisinin değil, beraberinde 
bütün milletin kazandığıdır. 
İhtikârı bir ihanet sayıyorsak, 
muhtekirin, yurtdaşı yalnız 
kendi kârını düşünerek soymuş 
olmasındadır. Biz hırsızlığı, 
sade maymuncukla kasa 
açanların hareketinde değil, 
nisbetsiz kar temin etmek için 
vatandaşın kesesinden fazla 
para çekenlerde de buluyor-
uz. İstiyoruz ki kanun, vicdan 
karanlığında yapılan bu gasp ve 
gareti tenkit etsin. Kitaplarımıza 
kapkara çehresiyle sefil ruhu-
nun resmini koyduğumuz güm-
rük kaçakçısı, muhtekir halk so-
yguncu- su, Millet terbiyesinin 
dışında kalmış bir bedbahttır. 
Bunu söylemekle anlatmak 
istediğim nokta şudur: cemi-
yette faydalı ve faydasız hangi 
hareket mevzuubahis ise onda 
analar ve babalara, hocalara 
düşen vazifenin büyüklüğü ve 
ehemmiyeti.

Yurtdaşlarım, Size biraz 
da artırmanın ve umumiyetle 
tasarrufun hayatımızdaki öne-
minden bahsedeyim. Bir in-
san düşününüz ki gördüğünü, 
duyduğunu, öğrendiğini; görüp 

Hasan Ali YÜCEL’in kaleminden:
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duyup öğrendikten birkaç 
dakika sonra unutmaktadır. 
Dimağının kazandıklarını sak-
lamaktan aciz bir ruh fukarası, 
tamahkar hafızasiyle ne perişan 
bir mahluktur. Tıpkı bunun gibi, 
kazandığını beş dakika son-
ra yok eden boş keseli: biraz 
önce anlattığım boş kafalıdan 
daha az perişan, daha az yok-
sul mudur? Şu iki cins insanı 
hiç hatırınızdan çıkarmayın: 
boş kafalı, boş keseli. Medeni-
yet, insan kafasının ve in- san 
kötünün yok etmeyip biriktirdiği 
eserlerin yekûnudur. Güzel ve 
muhteşem bir bina, mimarinin 
dehasında bir devrin bütün 
kudretlerinin, zaman dediğimiz 
bankaya konmuş kıy- metli 
tasarrufudur.

Bir kitap, bir güzel bahçe, bir 
köprü, bir yol ve bir liman, bir fa-
zilet ve bir kahramanlık, yaşıyan 
insanların kendi varlıklarından 
artırıp ileride yaşayacak olan-
lara bıraktıkları insanlık mirası 
değil midir? Medeni olmak bu 
kıymetlere hürmet beslemek: 
değil onları harap etmek, hatta 
muhafaza etmekle kalmayıp 
artmalarına, çoğalmalarına, il-
erlemelerine gayret vermektir. 
Tabiat gibi cemiyet de tasar-
ruf edilmiş kuvvetlerin tesiriyle 
varlığını istikbâle uzatabilir. 
Bu anlayışla tasarruf, geniş 
ve müessir bir insan hareketi 
olarak görünmektedir.

Bir gün İstanbul’da gezerk-
en küçük ve güzel bir caminin 
tesadüfen ismini öğrenmiştim: 
“Sanki Yedim Camisi”. Bunu 
yaptıran zat dehşetli cimri imiş. 
Canının çektiği bir şeyi gördüğü 
vakit o şeye bakıp “sanki ye-
dim” der ve onu almak için 
sarfedeceği parayı bir cebinden 
çıkarıp öbürüne koymak sureti-
yle saklar- mış, O kadar ki pey-
niri bir kavanoza koyar, ekmeği 
üstünden sürmekle kendini 
katıklanmış sayarmış. Bu yüzde 
yüz mahrum hayatın sonun- 
da cami gibi insani bir gaye ile 
yaptırılacak bir bina vücude 
getirmiş olmasına rağmen, 
Allah’ın kendisine emanet ettiği 

binaların en kıymetlisi olan vücu-
dunu harap etmiş. Biz tasarrufu 
bu “sanki yedim” camisinin ban-
isi gibi anlamamlıyız. Marifet, 
insanın bütün kudretlerini sefer-
ber ederek kazancını çalışıp 
artırması; yemede, içmede, giy-
mede kendisinin ve yakınlarının 
adam gibi yaşaması ve bu 
kazanmanın içinden bir kısmını 
ayırarak yarına hazırlık olmak 
üzere tasarruf yapmasıdır.

Her şey gibi tasarruf da önce 
iradeyi zorluyarak başlıycaktır. 
Nilekim bizde de böyle oldu. 
Fakat gene her şey gibi irade ile 
kendimizi zorlamakla başlıyan 
bu hareket, on yıldan beri 
artık millî itiyatlarınız arasına 
girmiştir. İrade ile yapılışındaki 
güç- lük, itiyatla kolaylaşmış 
demektir. Bugün insanlık, tari-
hin en çetin savaşlarından biri 
içerisinde kıvranırken Türk Mil-
letinin, bu savaşın iktisadi ser-
pintilerinden en az müteessir 
olmasına rağmen alışverişte 
uğradığınız müşkülleri bu iti-
yat ile yenebileceğimizi biran 
unutmamalıyız.

Hiçbir maddenin, tam istihlak 
edilmedikçe, vazifesini bitmiş 
saymamalıyız. Yırtılıp atılan 

kağıtlar, içi boşalmış kibrit 
kutuları, biçkiden artmış kumaş 
parçalarının bile hayatlarının 
bu devresinden sonra işe 
yarar olduklarını hatırdan 
çıkarmamalıyız. Şimdi dünyanın 
öyle yerleri var ki orada insan-
lar, et kemiklerinden çıkarılmış 
suları, etin kendisi kıymetinde 
görüyorlar ve yiyorlar, yahut bu 
kadarını bile bulamıyorlar. Bu 
ve buna benzer halleri daima 
hatırlıyarak sevgili vatanımızın 
bize bahşettiği nimetleri, aziz 
ve mukaddes bilerek ziyan et-
meksizin kendimize faydalı 
kılmalıyız.

Yurtdaşlarım, Memle-
ketimizde başlamış ve hayli 
ilerlemiş olan tasarruf terbi-
yesinde öğretmenlerle ailelerin 
müşterek çalışma vazifeleri 
daha büyük bir hızla devam et-
melidir. Onlar tasarrufu, hayatın 
ve bekanın bu büyük sırrını: 
evlatlârına talebelerine ve 
muhitlerine ne kadar devamlı ve 
teferruatlı bir şekilde yayarlarsa, 
biz- den sonrakilere intikal ede-
cek olan millî hazinelerimiz de o 
kadar zengin olacak ve Türk ne-
silleri o derece refah bulacaktır. 
(Hasan Ali Yücel-1940)
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Finansal Kiralama 
Şirketlerine Yine İmtiyaz 
Tanınmak İsteniyor!

TBMM, 21.11.2012 tari-
hinde, finansal kuruluş olarak 
faaliyet gösteren finansal ki-
ralama (leasing), faktoring ve 
finansman şirketlerinin kuruluş 
ve çalışma esasları ile finansal 
kiralama, faktoring ve finans-
man sözleşmelerine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemek 
amacıyla 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring Ve Finans-
man Şirketleri Kanununu kabul 
etti. Kanunun birçok olumlu 
yönleri var. Övgülere daha çok 
zaman buluruz. Ancak vakit çok 
dar. Kanunun yürürlüğe girmesi 
Cumhurbaşkanı’nın imzasından 
sonra Resmi Gazete’de ilan 
edilmesine bağlı. Yani bu 
Kanun’un hukuka ve anayasaya 
aykırı bulduğum bir yönüne 
hemen itiraz etmem gerekiyor 
ki, Cumhurbaşkanı da Kanun’u, 

bu konuda değiştirilmesi için 
Meclise geri yollasın. Olmadı, 
hukuka inanmış bir avuç mil-
letvekili Anayasa Mahkemesi’ne 
başvuracak. 

Cumhuriyet rejimi, “özgürlük, 
eşitlik, kardeşlik” kavramlarını 
temel almıştır. Anayasamız da 
bu temel kavramların üstüne 
inşa edilmiştir. Cumhuriyet 
eşitlik rejimidir, imtiyaz olmaz. 
Bakınız 10. maddeye. Ama 
gelinen güne bakınca, biliyo-
rum ki bu büyük söz çok ko-
mik kaçıyor. Ancak madem ki 
Cumhuriyet hukukçusuyuz, tüm 
eşitsizliklere karşı savaşmalı, 
imtiyazları al aşağı etmeliyiz.

Gelelim adı geçen kanunda-
ki “al aşağı” edilmesi gereken 
imtiyaza. Kanunun 33. mad-
desinin 3. ve 4. fıkralarına 
bakınca, leasing şirketlerinin 
de -tıpkı bankalar gibi- teminat 

olarak aldıkları taşınmazları 
paraya çevirmede İİK’nın 150/ı 
maddesini kullanabileceklerini 
ve borcun ödenmemesi ned-
eniyle kiracıya noter aracılığı 
ile yollanan fesih ihtarnamesi 
hakkında İİK’nın 68/b maddes-
inin uygulanacağını görüyoruz. 
Hukuka yabancı gözler doğal 
olarak bunların anlamını bilme-
zler. Yaşayarak öğrenmenize 
ise gönlüm razı olmaz. Bu 
maddeler, İcra İflas hukukunu 
temelden sarsmış, alacaklı 
ve borçlu dengesini, “alacaklı 
banka” lehine darmadağın 
etmiştir. Evet, “alacaklı” ve “bor-
çlu” statülerinden başka, bir 
imtiyazlı grup olarak “alacaklı 
banka” kavramını yaratmış, 
bankaların ürettiği belgeleri ilam 
hükmünde sayarak ilamlı takip 
yapma hakkı tanımıştır. Böylece 
hukukun temel prensiplerinden 

Av. İsmail ALTAY:
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olan “silahların eşitliği” pren-
sibi yok edilmiş, borçlunun 
savunma hakkını hiçe sayan, 
savunma yaptırmayan bir sis-
tem oluşturmuştur. Gerekçe: 
“Bankalar alacaklarını hızlı tah-
sil etsin”. Tıpkı hızlı tren hikay-
emiz ve Pamukova faciası gibi. 
Şimdi leasingler de bu imtiyaza 
kavuşuyor.

Ben mi fesat düşünüyorum 
ne? “İlam” yani “mahkeme 
kararı” hükmünde, o derece 
sağlam belge üreten bu ku-
rumlar, ellerinde olmayan haz-
ine bonolarını da satmamışlar 
mıydı? Çifte kayıt tutmamışlar 
mıydı? Bu kayıtları çözmek 
için aylarca uğraşmamış 
mıydık? Bankerleri yaşadık, 
batan bankaları yaşadık, off-
shore mağdurlarını yaşadık, 
İMKB’de işlem gören hisse 
senedi olan bazı bankalara 
el konulduktan sonra, hisse 
senedi sahiplerinin mülkiyet 
hakkı hiçe sayılarak bankaların 
satıldığını, Danıştay’ın bu 
bankalara hakkında haksız el 
konulduğuna dair karar vermes-
ine rağmen borsa yatırımcısının 
soğuk su içmekten başka bir 
şey yapamadığını yaşadık. Nel-
er neler yaşadık. Şimdi dövizze-
deleri yaşıyoruz, opsiyonze-
deleri yaşıyoruz … Ömrümüz 
oldukça, gidişat öyle gösteriyor 
ki daha çok şey yaşarız.

Neden eşit olamıyoruz? 

Neden birileri “daha eşit” oluy-
or? Borçlunun, savunmanın hiç 
mi hakkı yok? Bu imtiyazlılar 
güçlü iken hiç savunma 
hakkından bahsetmezler, kendi 
kayıtlarını kesin ve tartışılmaz 
delil olduğunu ileri sürerler, 
150/ı ve 68/b maddelerini so-
nuna kadar, borçluyu bağırttıra 
bağırttıra uygularlar. Bankalara 
el konulduğunda, bağıranın bir 
zamanların güçlüleri olduğunu 
çok gördüm. “Özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik” düşmeden önce 
lazım adama.  

Finansal Kiralama şirketleri 
derneklerini kurup harıl harıl 
sektörleri lehine çalışmalar 
yapıyor, alacaklarının tah-
silini kolaylaştırmak için ka-
nun yaptırıyorlar. Sektörleri 
lehine çalışmak hakları. Pe-
kiyi bu kredinin muhatabı olan 
firmaların bağlı oldukları ticar-
et, sanayi ve esnaf odaları ne 
yapıyor? Bu odalar da uyanık 
olmak zorunda. Hem de şimdiye 
kadar hiç olmadıkları kadar. 
Üyelerinin hakları için Kanu-
nun 33. maddesinden İİK.’nun 
150/ı ve 68/b maddelerinin 
çıkarılması için çalışma yap-
mak, Cumhurbaşkanı’nın ka-
nunu geri göndermesi için kulis 
yapmak zorunda. Sonra da İcra 
İflas Kanunu’ndan bu maddeleri 
çıkarmak için çabalamaları ger-
ek. Yoksa bu nedenle iflas eden 
her üyenin vebali boyunlarına.

Finansal Kiralama 
şirketleri dernekle-
rini kurup harıl harıl 
sektörleri lehine ça-
lışmalar yapıyor, ala-
caklarının tahsilini 
kolaylaştırmak için 
kanun yaptırıyorlar. 
Sektörleri lehine ça-
lışmak hakları. Peki-
yi bu kredinin muha-
tabı olan firmaların 
bağlı oldukları tica-
ret, sanayi ve esnaf 
odaları ne yapıyor? 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Türk Ana Muhabere Tankı 
ihtiya cının, yurtiçinde geliştirme 
modeli ile karşılanması 
amacıyla başla tılan projenin ilk 
ayağında sona gelindi. İsmini 
Kurtuluş Savaşı’nda 5. Süvari 
Kolordusu’nu komuta eden 
Fahrettin Altay’dan alan Altay 
tankının Sakarya Otokar fab-
rikasında ilk prototip üretimi 
gerçekleştirildi. 2016 yılı so-
nunda Altay, seri üretime hazır 
hale gelecek.

Altay Projesi’ne Güney Ko-
reli Rotem firması teknik destek 
sağlarken, tankın tasarım, 
geliş tirme, prototip imalatı, test 
ve sertifikasyon aşamalarının 
tamaml anması için Otokar ve 
Rotem birlikte çalışıyor. Ayrıca 
projede 40’dan fazla yerli alt 
yüklenici bulunuyor.

TESTLER NEREDE 
YAPILIYOR?

Türkiye’nin en büyük hay-
allerinden biri olan Milli Tank 
Projesi uzun yıllardan bu yana 
gündemdeydi. Proje, 2007 
yılında harekete geçildi. Milli 
İmkanlarla Modern Tank Üreti-
mi (MİMTÜ) Projesi çerçeves-
inde 30 Mart 2007’de yapılan 
Savunma Sanayi İcra Komitesi 
toplantısı sonucunda Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı tarafından 
proje ana yüklenicisi olarak 
Otokar Otomotiv ve Savunma 
Sanayi A.Ş. belirlendi. Milli 

Tank Projesi iki dönem halinde 
planlandı. İlk dönem tasarım ve 
prototip üretimi ikinci dönem ise 
seri üretim olarak belirlendi. 

Birinci dönem çalışmalarına 
15 Ocak 2009 tarihinde 
başlandı. Yaklaşık 80 ay 
gibi bir zamanda kavramsal 
tasarım, detaylı tasarım ve 
prototip üretimi gerçekleştirildi. 
Altay’ın tankının tasarım, 
geliştirme, prototip imalatı, test 
ve kalifikasyon aşamalarının 
tamamlanması için 500 milyon 
dolar kaynak ayrıldı. Üretilen 
prototipin testleri Otakar içinde 
bulunan Türkiye’nin ilk yerli 
tank test merkezinde sürüyor.

40’dan fazla yerli alt yükleni-
cinin görev aldığı projede mod-
ele uygun olarak belirlenen 

alanlar dışında, tamamen yerli 
alt sistemlerin kullanılması he-
deflendi. Bu kapsamda, tankın 
yeni nesil atış kontrol sistemi 
ve komuta kontrol muhabere 
bilgi sistemi Aselsan tarafından 
tasarlanıyor. 120 mm’lik 55 ka-
libre ana silah sistemi, Güney 
Koreli Hyundai Rotem kanalı 
ile teknoloji transferi yapılarak 
MKE tarafından, modüler zırh 
paketi ise Roketsan tarafından 
üretilecek.

NE KADAR ÜRETİLECEK?
Yeni jenerasyon (3+) ana 

muhabere tankı olan Altay, ilk 
etapta Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) için 250 adet üretilecek. 
TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda 
bu rakam artırılabilecek.

Yerli Tank “Altay” Görücüye Çıktı
Koç Topluluğu şirketi Otokar’ın ana yükleniciliğinde tasarlanan 
ve geliştirilen Türkiye’nin milli ana muharebe tankı “Altay” gö-
rücüye çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük askerî pro-
jelerinden biri olan Altay’ın tanıtımı 15 Kasım günü Başbakan 
Erdoğan’ın da katıldığı törenle gerçekleşti.
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Türk Tarımında çöküş

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) verilerine 
göre, Türkiye fındık, kayısı, in-
cir, kiraz, vişne, ayva ve haşhaş 
tohumu olmak üzere yedi 
ürününüretiminde dünya sıra-
lama sında başı çekerken, özel-
likle son yıllardaki kötü tarım 
politikaları ve iklim değişik-
liklerinin neden olduğu olum-
suzluklar nedeniyle tarım sek-
töründe ciddi sıkıntılar başladı. 
Girdi maliyetlerinin yüzde 7.8 
arttığı ülkede, hayvancılıktan 
pamuğa, hububattan sebzeye 
kara bir tablo oluştu.

2012 tarım sektörünü değer-
lendiren Türkiye Ziraatçılar Der-
ne ği (TZD) Başkanı İbrahim 
Yet kin’in verdiği bilgiye göre, 
tarım işletmeleri kredi borcu 
altın da ezildi. TZD araştırma 
ser vi sinin hazırladığı rapora 
göre Türkiye’nin tarım gerçeği 
özet le şöyle:

*Çiftçinin elektrik dağıtım 
şirketlerine borcu 2.1 milyar TL, 
faiz tutarı 1.8 milyar TL’ye vardı.

*Çiftçinin Ziraat Bankası ve 
tarım kredi kooperatiflerine bor-
cu 22 milyar 300 milyon liraya 
yükseldi.

*Çiftçinin bankalara kredi 
bor cu geçen yıl sonu itibarıyla 
32 milyar TL oldu.

*DPT’nin araştırmasına göre 
2015’te Türkiye’de 170 bin ton 
civarında et açığı oluşacak.

*Doğu ve Güneydoğu sınır-
larından yapılan hayvan kaçak-
çılığındaki olağanüstü ar tış sı-
kıntıyı katlayacak.

*Bu bölgede üretici geçen yıl 
500-600 liraya sattığı koyunu şu 
anda 300-350 liraya satamıyor. 
Geçen yıl 10-11 liradan satılan 
canlı hayvanın kilosu, şimdi 6-7 
lira.

*Bir süt ineğinin günlük yem 
maliyeti 10 TL. Bu yıl samanın 
kilosu yüzde 400 arttı. Geçen 
yılki saman masrafı 100 lira idi.

*Yem açığı 13-14 milyon ton.
*Bu yıl tarıma 7.5 milyar lira 

destek verildi. 2013 bütçesinde 
çiftçiye ayrılan destek miktarı 9 
milyar lira olarak belirlendi. Artış 
yeterli değil.

*Buğday üreticisinin dekara 
yaptığı mazot harcaması 56 TL. 
Mazot desteği olarak aldığı prim 
4 TL. Destek, masrafın yüzde 
7’sini karşılıyor.

*Tarımda yılda 3.5 milyar ton 
mazot kullanılıyor. Bu mazotun 

ÖTV ve TDV’si 9 milyar TL tu-
tuyor. 2013’te verilecek 9 milyar 
TL’nin tamamı çiftçinin ödediği 
mazot parasından alınan ÖTV 
ve KDV olarak geri alınacak.

*2012 ithalat kalemlerine 
bakıldığında Çin’den fasulye, 
İtalya’dan ıspanak, ABD’den 
fındık, Güney Afrika’dan satsu-
ma mandalini, Kosta Rika’dan 
kavun, Türkmenistan’dan por-
takal, Arjantin’den limon, Bulga-
r is tan’dan nar, Çin’den kayısı 
ve kuru sarmısak, İran’dan 
kurukayısı ile lahana ve İspan-
ya’dan marul ithal edildi.

*Üretim açığı bir kenara 
bırakılsa bile fındık gibi dün-
yada bir numara olduğumuz 
üründe bile ithalat yapılıyor.

*Üretim açığı olan birçok 
üründe küçük bir destekle açığı 
kapatmak mümkün.

Çin’den fasulye, kayısı ve kuru sarmısak, İtalya’dan ıspanak, 
ABD’den fındık, Güney Afrika’dan satsuma mandalini, Şili’den sof-
ralık üzüm, İran’dan karpuz,İtalya ve Şili’den elma, Kosta Rika’dan 
kavun,İtalya’dan kuru üzüm, İran’dan kuru kayısı ile lahana ve 
İspanya’dan marul ithal eder hale gelindi.
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Basın İşletmelerinin 
Özellikleri ve Maliyet Sorunları

Basın işletmeleri, diğer ik-
tisadi işletmeler gibi kâr elde 
etmek amacıyla kurulmuş 
işletmelerdir. Diğer işletmelerde 
olan temel özellikler basın 
işletmelerinde de vardır.

Bu temel ögelerden biri ye-
rdir. Basın işletmesi faaliyetini 
sürdüreceği bir yere, bir binaya 
ihtiyaç duyar. Bu sahip olduğu 
veya kiraladığı bir yerdir.

İkinci öge sermayedir. Basın 
işletmesinin sahip olduğu faali-
yetlerini sürdürebilmesi için 
gerekli maddi ve gayri maddi 
varlıklara sermaye denir. Bu 
sermaye içinde iki kısım vardır. 
Ana sermaye(sabit sermaye) 
ve döner sermaye(hammadde, 
malzeme, nakit alacaklar vb).
Marka ve isim hakları ana ser-
mayeye dâhil edilir.

Üçüncü öge emektir. Bu 
işgücüdür. Gazetenin çıkarılması 
ve satılması faaliyetinde bulu-
nan işgücü basın işletmesi için 
en önemli unsurlardan biridir.
Dördüncü ögeyi sermaye-

dar(girişimci) oluşt urur. İşletme-
yi yöneten, ne üretilece ğine, 
nasıl satılacağına, kimlere satı-
la cağına, gelirler ve giderlerin 
nelerden oluşacağına karar 
veren kişidir. Bildiğimiz anlam-
da patrondur.

Beşinci öge teknolojidir. 
Bilindiği gibi teknoloji malların 
ve hizmetlerin üretilmesinden 
satışına kadar olan süreçte-
ki teknik ve idari yöntemlerin 
bütünüdür. Bugün gazeteler 
için teknoloji çok önem arz 
eder. Günümüzde gazetelerin 
sorunu teknolojiye sonuna ka-
dar zorlama, daha iyi gazete 
çıkarma, ama bunu yaparken 
de kar etme sorunu ile karşı 
karşıyadır. Gazeteler zaman-
la yarıştıklarından teknolojiye 
ayak uydurmak zorundadırlar. 
Günümüz gazeteciliği ofset 
siteminden dijital teknolojiye 
geçmiştir. Bu da ofset hazırlığın 
en az düzeye indirilmes-
ini sağlamıştır. Haber topla-
ma, haberleri değerlendirme, 
baskı artık bilgisayarlarla 
yapılmaktadır.

Bütün bu özellikler ned-
eniyle gazete işletmelerinin 
maliyetlendirmesi çok önem 
taşımaktadır. Günümüz 
gazeteleri birkaç istisna dışında 
genelde zarar etmektedir. Hold-
ing içinde yer alan gazeteler 
diğer grup şirketlerinin karları 
ile ya da patronun özel sermaye 
aşılaması ile sübvanse edilme-
ktedir.

Gazetelerin üretim mali-
yetinin en önemli kalemi kâğıt 
ve mürekkeptir.

Bir gazetenin üretim mali-

yeti hammadde(kâğıt ve 
mürekkep),üretim faaliyetinde 
yer alan editoryal personelin 
maliyeti ve genel üretim gider-
lerinden oluşur. Gazete baskı 
adedine göre değişen giderlere 
değişken giderler denir. Gazete 
üretimine bağlı olmaksızın 
değişmeyen zorunlu yapılan 
giderler sabit giderlerdir. Edi-
toryal kısımda gazete baskı 
adedine göre değişmeyen 
ve mutlaka olması gereken 
giderler vardır. Genel yayın 
yönetmeni, yazı işleri müdür-
leri ücretleri gibi. Ancak biz bu 
üretime bizzat katılanların mali-
yetinin de üretim maliyeti içinde 
değerlendirilmesini uygun 
görüyoruz.

Kâğıt maliyeti toplam maliye-
tin % 20’sini oluşturur. Kâğıdın 
kalitesi maliyeti etkileyen 
en önemli faktördür. Kaliteli 
kâğıt beyazdır; bu da mürek-
kepten tasarruf sağlar. Mali-
yeti düşürmek için gazeteler 
daha çok düşük gramajlı kâğıt 
kullanımı yoluna gitmekte-
dirler. Bu da baskıların forseli 
olmasına(bir yüzdeki baskının, 
öteki yüzüne vurması) ve 
okumayı zorlaştırmaya ned-
en olmaktadır. Üstelik re-
klam verenler için kaliteli kâğıt 
önem taşır. Ancak gramaj 
değişikliği bir anda maliyetleri 
değiştirmektedir; örneğin 45 
gramlık kâğıt 52 gramlık kâğıtla 
değiştirilirse maliyetlerde % 40 
artış olduğu hesaplanmıştır.

Yazı işleri giderleri toplam 
maliyetin % 20’sini oluşturur

Üretime katılan direkt işçilik 
maliyetlerine yazı işlerinin gid-

Mustafa Pamukoğlu:
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erleri girer. Yazı işleri kadrosu 
gazete çalışanlarının toplam   
%15-22’sini oluşturur. Yazı işleri 
giderleri de toplam giderlerin % 
15-20’sidir.

Haber giderleri yazı işlerinin 
önemli gider kalemi olup haber 
ajans ve dökümantasyon gid-
erlerinden meydan gelir. Gün-
lük gazeteler birkaç ulusal 
ve uluslararası ajansa abo-
nedir. Son zamanlarda büyük 
ajansların önemli teknolojik 
yatırımlara gitmesi abonman 
fiyatlarını arttırmıştır.

Basımevinde(matbaada) ça-
lışanların ücretleri toplam mali-
yetin % 30-50’sini oluşturur.

Genel üretim giderleri, 
yardımcı madde, enerji, taşeron 
giderleri, baskı makinelerinin 
amortismanı gibi giderler genel 
üretim giderleridir. Bu gider-
ler toplam maliyetinin % 3-5’ini 
oluşturur.

Gazetelerin dağıtım, satış 
giderleri önemli kalem olarak 
ortaya çıkar

Maliyet kalemlerini ve nispi 
paylarını bir tablo halinde 
gösterirsek;

Maliyet 
Kalemleri

%

Kâğıt maliyeti 20
Yazı işleri 
kadrosu 
ücretleri ve 
giderleri

20

Matbaa 
bölümünde 
çalışanların 
maliyeti

30

Genel üretim 
giderleri

3

Üretim 
Maliyeti

73

Genel 
giderler ve 
satış giderleri

27

Toplam 
Maliyet

100

Satış, dağıtım ve genel giderl-
erin dağılımı da şöyledir:

Ajans 1

Reklam 
komisyonu

10

Dağıtım 10

İdare 8

Genel 
giderler

3

Toplam satış 
ve genel 
giderler

32

Gazetenin satış, pazarlama 
giderleri önemlidir. Pazarlama, 
reklam komisyonları, dağıtım 
giderleri, muhasebe, idari işler 
vb giderler genel yönetim ve 
pazarlama giderleridir.

Bir gazetenin başa başnok-
tasına ulaşması çok önemlidir.

Bir gazetenin başa başnoktası 
şu şekilde hesaplanır: Örneğin 
bir 50 kuruşa okuyucuya satılan 
gazetenin değişken giderinin 
30 kuruş, günlük sabit giderinin 
30.000 TL olduğunu varsayalım.

Başa baş Noktasında Gazete 
Satış Adedi(günlük)=Sabit 
giderler/(fiyat-değişken gid-
er) formülü ile hesaplanır. 
Örneğimizde bu gazetenin 
günde 150.000 adet satması 
halinde başa başnoktasında 
bulunduğu görülmektedir. Mali-
yeti 15.000 TL’ye düşürelim; bu 
durumda başa başnoktasında 
gazete günlük satış miktarı 
75.000 adettir.

Baskı adedi satış miktarının 
iade oranı ile çarpılması ile 
hesaplanır

İade oranları genellikle % 30-
40 civarındadır. Örneğimizde 
bu gazetenin iade oranının 
% 40 olduğunu varsayarsak 
75.000*1,40=105.000 adet 
baskı adedine ulaşırız. Tabi 
ki üretim maliyeti 105.000 
adetten hesaplanacağı dikkate 
alınmalıdır.

Gazete satış geliri ile gazete 
üretim maliyetinin karşılanması 
şarttır.

Gazete üretim maliyetinin 
gazete satış fiyatından fazla 
olması halinde ne kadar sa-
tarsa satsın sabit giderlerini 
karşılayamayacaktır.

Gazete işletmeciliğinde 
başa başnoktasına ulaşmak 
günümüzde çok zordur. Gazete 
birim başına maliyetten dolayı 
zarar edilmekte ve bu za-
rar reklam ve ilan gelirleri ile 
kapatılmaktadır. Oysa ilan 
gelirleri döner sermayeye ve 
yatırımlara dönüşmesi gereken 
gelirlerdir. Buna dokunmamak 
lazımdır. Fakat bu durum Türk 
gazete işletmelerinde söz ko-
nusu değildir.

Matbaası olmayan gazete-
lerde eğer birim gazete başına 
zarar ediliyorsa matbaaya ver-
ilen gazete başına baskı gideri 
kadar bir gider yazı işlerinde 
veya diğer giderlerde bir fazlalık 
var demektir. Bu nedenle bu 
gazetelerin maliyetlerinde ciddi 
tasarrufa gitmeleri gerekmekte-
dir.

Türkiye’de gazeteler mali 
yapı bakımından oldukça zor 
durumdadırlar.

Türkiye’de internetin yaygın-
laşması, Türk insanının okuma 
alışkanlığının olmaması, hay-
at gayesinin getirdiği telaştan 
kolay okunan gazetelere 
yönelinmesi, nedeniyle gazete 
tirajları oldukça düşmüştür.

Ciddi gazeteler yüksek 
maliyetle çalışmakta, tasarruf 
yapamamaktadırlar.

Ana sermaye yetersizliği ve 
kar yaratılamadığı için döner 
sermaye eksikliği gazeteleri 
ciddi bir mali krize sokmuş 
bulunmaktadır.

Bu durumda maliyetlerde 
ciddi tasarrufa gidilmezse 
gazetelerin kapanması hiç de 
uzak ihtimal değildir. Sermaye 
ve kar yaratamama sonucunda 
gazete işletmelerinde birleşme, 
kapanma veya ciddi bir şekilde 
okuyucu kayıpları yaşamaları 
yakın gelecekte beklenmelidir.
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SÖYLEŞI

Çok tanınmasına rağmen 
özel yaşamı çok az bilin-
en, kamuoyunun önüne 
çıkmaktan pek hoşlanmayan 
bir aydın olan Attila İlhan’ın 
hayata, insanlara, tanınmış 
isimlere ilişkin düşüncelerini 
kaleme alan yakın dostu Erol 
Manisalı’yla yeni kitabı üzer-
ine konuştuk.
Yazıların, sohbetlerin, anıların 
iç içe geçtiği kitabınızda büyük 
usta Attila İlhan’ın çok az bilin-
en yönlerini kaleme aldığınızı 
görüyoruz.

Evet, bu çalışmamda ka-
dim dostum Atilla İlhan’la 
sohbetlerime yer verdim. 
Daha önceki kitaplarımda yer 
almayan konulara, kişilere, 
sohbetlere ve anılara yer ver-
dim. Biliyorsunuz rahmetli At-
tila İlhan, kamuoyunun önüne 
çıkmaktan pek hoşlanmazdı. 
Bu kitapta onun hayata, in-
sanlara, tanınmış isimlere 
ilişkin düşüncelerini aktardım.

Erol MANİSALI’nın kaleminden: 

“Attila İlhan’la Hayatın İçinden”
Ülkemizin değerli akademisyenlerinden, yazar Prof. Dr. Erol 
Manisalı’nın kaleme aldığı “Attila İlhan’la Hayatın İçinden” 
bir süre önce Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayınlandı. Manisalı, 
“Parola: Vatan, İşareti: Namus” sözünün mimarı, dip dalgası-
nın kaptanı, şair ve yazar Attila İlhan’ı anlattığı kitabı için şu 
ifadeleri kullanıyor: “Ben O’nun sanki ‘ağlama duvarıyım.’ Ne 
garip! O da benim ağlama duvarım sanki. Ben de hiç kimsey-
le konuşamadıklarımı onunla konuşuyorum. Ne büyük özgür-
lük, ne büyük rahatlık bu…”

SÖYLEŞİ: Şenol ÇARIK
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“BİRBİRİMİZİN ‘AĞLAMA 
DUVARI’YDIK”

İsimler demişken, kitapta 
geniş bir yelpazede birçok 
isme rastlıyoruz.

Bu çalışmada, Turgut 
Özakman’dan İlhan Selçuk’a, 
Süleyman Demirel’den Uğur 
Mumcu’ya, Metin Erksan’dan 
Çetin Altan’a, Aziz Nesin’den 
Sevgi Erenerol’a, Ertuğrul 
Özkök’ten Orhan Pamuk’a, 
Hıncal Uluç’tan Çetin Altan’a 
dek pek çok konu ve kişi 
hakkındaki gözlemler, sapta-
malar yer alıyor. At-
tila İlhan’la çok yakın 
dosttuk biliyorsunuz. 
Adeta birbirimizin 
‘ağlama duvarı’ydık. 
Hiç kimseyle 
konuşmadıklarımızı 
konuşur, pay laş ma-
dık larımızı pay laşır-
dık. Sohbet eder ken 
aramızdaki bütün duvar-
ları yıkardık.

“AZİZ NESİN’İN AYRICA-
LIKLI BİR YERİ VARDI”

Kitabınızda Attila 
İlhan’ın Uğur Mumcu’ya, 
Aziz Nesin’e duyduğu sev-
gi ve saygıdan da bahsedi-
yorsunuz.

Uğur Mumcu’ya çok özel bir 
sevgi ve saygısı vardı. Bunu 
yanında kimseden “abi” diye 
söz etmezdi, bir tek kişi hariç. 
Aziz Nesin’in adı geçtiğinde 
“Aziz Abi” derdi hep. Bu Aziz 
Nesin’in ayrıcalıklı yerinin bir 
ifadesiydi. Bunlar bilinmeyen 
ayrıntılar tabi.

“ATTİLA İLHAN ATATÜRK’ÜN 
YARATTIĞI MİLLİ SENTEZE 
BÜYÜK ÖNEM VERİRDİ”

Bunların yanı sıra Attila İlhan’ın 
son nefesine kadar vurguladığı 
“Dip Dalgası”ndan da sık sık söz 
ettiğinizi görüyoruz.

Sağ-sol ayrımı yapmak-
sızın, Türkiye’nin bağımsızlığı, 
bütünlüğü, egemenliği ve 
Cumhuriyet Devrimi ortak 
paydasında bir ulusal cephe 
oluşturmak fikrindeydi Attila 
İlhan.

Atatürk’ün yarattığı milli 
senteze büyük önem verirdi. 
Onunla en fazla Kemalizm’in 
içinin nasıl doldurulacağını 
tartışıyorduk. İktisadi, siyasi, 
askeri ve kültürel boyutları 
nasıl olmalıydı? Bunları 
gazete yazı larımıza, ki-
tap larımıza, 

t e l e v i z y o n 
ko nuş malarımıza ak tarı-

yor duk. Etkileri çok büyük 
oldu. Halkçılık ile laiklik 
arasındaki bağdan iktisat ve 
dış ticaret politikalarına ka-
dar unsurlarını ortaya koy-
uyorduk. O bir sentezciydi 
görüşünü benimseyen Attila 
İlhan, Osmanlı kültürü, din, 
ilericilik arasındaki köprüleri 
kurmaya çalıştı. Onu bu ned-
enle eleştirenler çıktı.

Ayrıca Avrasyacılığa da 

büyük önem verirdi Attila 
İlhan. Ulusal kimliğin biraz 
geniş tutulmasını savunurdu. 
Asyacı ve Doğulu kimliğe 
sürekli vurgu yapardı. Biz 
özünde Asyalıyız, ulusal kim-
lik içinde Asyalı kimliğimiz 
kaybolmamalı, Batı uygarlığı 
bizim değil onların uygarlığıdır 
derdi.

“TÜRKİYE’NİN İÇİNDEN 
GEÇTİĞİ DURUMU ÖZETLE-
MEYE ÇALIŞTIM”

Kitabınızda dikkatimi 
çeken bir başka nokta da 
Attila İlhan’ın Paris günler-
inden anılara yer vermeniz.

Hayranlarının adını çok 
sık duyduğu çizgi dışı bir 
Fransız kadını Margot bun-
lardan biridir mesela. Attila 
İlhan Margot’un kara kalem-
le resmini çizmiş ve bu çi-
zimi özenle saklamıştır. 
Bazen ‘acaba hayatta mı’ 
diye mırıldanır, gözleri 
buğulanır, biraz da hayal 
alemine dalardı. 

Bu arada alkol ve siga-
ra da kullanmazdı ama 
dostlarını kıramadığı 
için pek çok kez duman 
altı olmuştu. Yine de 
hiçbirine sitem etmez-
di.

Yine Attila İlhan’ın 
İsmet İnönü’ye iliş-
kin çok önemli bir 
çalışma yapmayı 

karar laş tırdığını da eklemek 
isterim.

Özetle bu çalışmada At-
tila İlhan ile hayatın içinde 
gördüklerimi, konuştuklarımı, 
paylaştıklarımı, yaşadıklarımı 
aktarmaya çalıştım. Bunu ya-
parken de Türkiye’nin içinden 
geçtiği durumu da özetlemeye 
gayret ettim.

Erol Manisalı, Attila İlhan’la 
Hayatın İçinden, Tarihçi Yayınevi



1 Kasım 1928’de Latin esasından alınan 
harfler kabul edildi

1 Kasım 1928’de Latin esasından alınan harfler, (Türk dil-
inin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek) “Türk harf-
leri” adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde 
kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını 
ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır. Atatürk, 9 Ağustos 1928 
gecesi İstanbul’da Sarayburnu Parkı’nda düzenlenmiş bir şenlik 
sırasında, Harf Devrimini halka duyurmuştur; “Arkadaşlar, 
güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul edi-
yoruz. Arkadaşlar, bizim güzel ahenkli, zengin lisanımız (dil-
imiz) yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir. Asırlardan beri 
kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve 
anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburi-
yetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz.” 

25 Kasım 1925 Şapka Kanunun Kabulü 

Mustafa Kemal Atatürk ülke halkını her 
alanda çağdaş ve uygar düzeye çıkarabilmek 
için değişiklikler tasarlarken, giyim konu-
sundaki bu kargaşaya son vermek için dış 
görünüşüyle de bunu vurgulaması gerektiğine 
inanıyordu. Bunun için 25 Ağustos 1925’te 
Kastamonu’ya yaptığı bir gezide başına şapka 
giyip, “Buna şapka derler” diye halkı şapka 
giymeye özendirmesinden sonra, 25 Kasım 
1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun” 
çıkarılıp, dinsel giysilerle sokakta gezilmesi 
yasaklanmıştır. Böylece toplum kılık - kıyafet 
olarak da modern bir görünüşe kavuşmuş oldu. 
Mustafa Kemal Türk kadınının da kıyafetine 
asla dokunmamıştır. Türk kadını kendi kendini 
çağdaş kıyafete kavuşturmuştur.

24 Kasım Öğretmenler Günü ve 
Başöğretmen Atatürk

Atatürk, Ulus Okulları dediğimiz Millet 
Mektepleri’nde yazı tahtasının başına geçerek 
dersler verdi. Bakanlar kurulu 11.11.1928 
günü yaptığı toplantıda Ata’ya Ulus Okullar 
Başöğretmenliği sanını verdi. 24 Kasım Atatürk’ün 
Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 
gündür. Atatürk’ün 100. Doğum yıldönümü 1981 
yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Günü 
olarak kutlanması kararlaştırıldı. Dünyada en 
kutsal görev olarak bilinen bu mesleğin sıcak ve 
içten bir yaklaşımla “Öğretmen Günü”nün kabulü, 
öğretmenlik mesleğinin yüceliğini simgeleyen bir 
doğuş olmakla kalmamış çocuklarımızın hayaller-
ini süsleyen meslekler sınıfına sokmuştur. 
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5 Aralık 1934’te Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verildi

Aslında kadınlarımız 1934 ten önce, 
1930 da ki yerel seçimlerde ilk defa oy kul-
lanmak hakkını almışlardı. Cumhuriyetle 
birlikte erkeklerle eşit yurttaşlık hakkını ilk 
defa alan Anadolu kadını çağ atlıyor ve 
İslam dünyasında asla düşünülemeyecek 
bu devrimsel atılım nedeniyle Türkiye 
dünyanın sayılı uygar ülkeleri arasında 
gösteriliyordu.  Anayasadaki bazı düzen-
lemelerle birlikte, bu yasa Meclisteki 317 
Milletvekilinden  258’inin (% 80) oylarıyla 
5 Aralık 1934’te kabul edilerek yürürlüğe 
girdi. 8 Şubat 1935 yılında yapılan ilk 
seçimde 18 kadın Milletvekili Meclise girdi. 

TBMM 5.Dönem (1 Mart 1935-27 
Aralık 1938) Kadın vekillerimiz: 

Satı Çırpan-Ankara,  Mebrure Gönenç-
Afyon, Türkan Örs Baştuğ-Antalya,  Sa-
biha Gökçül Erbay-Balıkesir, Şekibe İnsel-Bursa,  Hatice Özgener-Çankırı, Huriye Öniz Baha-Diyarbakır, Dr. 
Fatma Memik-Edirne, Nakiye Elgün-Erzurum,  Fakihe Öymen-İstanbul,  Benal Nevzat Arıman-İzmir, Ferruh 
Güpgüp-Kayseri, Bahire Bediş Morova-Konya, Mihri Pektaş-Malatya, Meliha Ulaş-Samsun, Fatma Esma Nay-
man-Adana, Sabiha Görkey-Sivas, Seniha Hızal-Trabzon 

18 Milletvekili o zamanki Meclisin %5,6’sını oluşturuyordu. Bu rekor 70 yıl süreyle kırılamadı ne yazık 
ki.  Aşağıdaki listede bazı ülkelerde Kadınların Seçmek ve Seçilmek Hakkını elde edişleri kronolojik olarak 
gösterilmiştir. Türkiye, birçok Avrupa Ülkesinin önünde bu konuda başı çeken Ülkeler arasındadır. Şimdi ne 
yazık ki kazanılmış eşit yurttaş hakkını kaybetmeye ve biat kültürüyle  ikinci sınıf  olmaya rıza gösteren bir nesil 
yetiştirilmektedir. 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

Atatürk 1923 yılında İzmir İktisat Kongresini topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli 
mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde 

T.B.M.M.’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal 
ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 12 
Aralık gününü içine alan hafta “Tutum Yatırım ve Türk 
Malları Haftası” olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyet döne-
minde temelleri atılan kendi kendine yeter bir toplum 
olmadaki ilk adım bugün de devam etmektedir. Tutum 
ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. Ders 
araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk 
bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Küçük-
ken boşa akan su musluğu, gereksiz yanan lambayı ka-
patan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam et-
tirir. Okul çağlarında zamanı iyi değerlendirme alışkanlığı 
kazanan insan bu huyundan vazgeçmez. O nedenle 
çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeli-
yiz. Tasarruf yapmak, milli kaynakların işletilmesi, yerli 

fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan 
karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir. Okullarımızda 12-18 Aralık 
tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk Malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, 
konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır. Yerli mallarımız tanıtılmaya çalışılır.  
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DİZİ İHRACATINDAN 65 MİLYON DOLAR GELDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ab-

durrahman Çelik, “2006’da 1 saatlik bile ihracat yokken, 2011 yılı 
sonu itibarıyla 10 bin 500 saat dizi ihracatı yapmış durumdayız” 
dedi ve şöyle devam etti: “2012 yılında 90 milyon dolar civarına 
çıkacak. Daha önce dizi başı cüzi miktarlarda bir gelir elde edil-
irken, bugün yaklaşık olarak bölüm başı 60 bin ile 120 bin dolar 
arası gelir elde ediliyor. Hatta şu anda 200 bin dolara çıkan dizi 
bölümlerimiz bulunuyor.

VERGİ TAHSİLATINDA BİRİNCİ KOCAELİ
Kocaeli, bu yılın Ocak-Ekim döneminde yüzde 91,4’lük vergi 

tahsilat oranı ile vergi tahsilatında ülke genelinde ilk sırada yer 
aldı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü istatistikler-
inden derlenen verilere göre, Kocaeli Ocak-Ekim döneminde 
vergi gelirlerinden yüzde 91,4’lük tahsilat oranı ile ülke genel-
inde birinci il oldu. Genel bütçe gelirlerinde, 34 milyar 81 milyon 
29 bin lira tahakkuk, 29 milyar 701 milyon 459 bin lira tahsilat 
gerçekleştiren Kocaeli, vergi gelirlerinde 32 milyar 166 milyon 
449 bin lira tahakkuk, 29 milyar 396 milyon 425 bin lira tahsi-
lat yaptı. Kentte, söz konusu dönemde bütçe gelirlerinden de 
yüzde 87,1 oranında tahsilat gerçekleştirildi. 

“AVM’LER TÜM SEKTÖRLERE ZARAR VERİYOR”
TESK Başkanı Palandöken, ‘’Vatandaşımız 

bayramını AVM’lerde geçirmesin. Mahalle esnafından 
alınan bir paket şekerleme-lokum ile geleneksel eş-dost 
ziyaretlerini devam ettirelim’’ dedi.  Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bend-
evi Palandöken, vatandaşların bayramların AVM’lerde 
geçirmemelerini isteyerek, ‘’Mahalle esnafından 
alınan bir paket şekerleme-lokum ile geleneksel eş-
dost ziyaretlerini devam ettirelim’’ ifadesini kullandı. 
Konfederasyon’dan yapılan yazılı açıklamaya göre 
Palandöken, Perakende Yasası’nın hala çıkarılmamış 
olmasının esnaf ve sanatkar ile AVM’ler arasındaki 
haksız rekabetin sürmesine neden olduğunu belirtti.

HAM DOMATESLER DEPOLARDA 
OLGUNLAŞIYOR

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bazı domates 
üreticileri, havaların soğuması üzerine tarlada-
ki olgunlaşmamış domatesleri toplayıp depo-
larda bekletiyor.Üzümlü ilçesinde bazı üreticiler, 
havaların soğuması üzerine tarladaki ham do-
matesleri toplayıp olgunlaşması amacıyla depo-
lara bırakıyor. Kasalar halinde depolanan ham do-
matesler, 15-20 bekletilip olgunlaştıktan sonra yarı 
fiyatına satılıyor. Böylece tarlada çürümesi önlenen 
domateslerin, uygun fiyata vatandaşın sofrasına 
gitmesi sağlanıyor. Domates üreticilerinden Eyüp 
Karaaslan (40),  “Mevsim itibariyle yaşanan 
soğuklar sebebiyle domates tarlada zayi olmasın 
diye toplayıp depoya getirdik”diye konuştu.
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3 SEKTÖRDE GÜVEN GERİLEDİ
Bu yılın Kasım ayında, bir önceki aya göre, hizmet sektörü güven 

endeksi yüzde 7,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 
ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azaldı. İnşaat, per-
akende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği, “Aylık İşyeri 
Eğilim Anketi” ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut 
iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu anketlerin sonuçlarından yararlanarak her sektöre 
ilişkin hesapladığı Sektörel Güven Endeksleri’nin Kasım ayına ilişkin 
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2012 Kasım ayında bir önceki aya 

göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 7,2, perakende ticaret sek-
törü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 
oranında azaldı.

HERKES TAŞERON İŞÇİSİ OLUYOR
DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından alt işverende çalışan işçilerin sorunlarını çözmek gerekçesiyle 
başlattığı çalışmaların, “taşeron işçiliği yaygınlaştırma amacı” taşıdığını 
öne sürerek, “Kadroya geçmek tarihe karışıyor, herkes taşeron işçisi 
oluyor” dedi. Ekici, yaptığı açıklamada, alt işverende çalışan işçilerin 
sorunlarını çözmek gerekçesiyle başlatılan çalışmaların, taşeron işçiliğini 
yaygınlaştırma amacı taşıdığını iddia etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı verilerine göre, taşeron işçi sayısının AKP hükümeti döneminde 
4 kat artarak 1,5 milyonu geçtiğine dikkat çeken Ekici, “Taşeronluk, iş 
cinayetlerini, eksik ücretleri, yatmayan maaşları, ödenmeyen sigorta 
primlerini, kullandırılmayan ücretli izinleri, yasal çalışma sürelerinin çok 
üzerinde ücretsiz çalışma sürelerini, kayıt dışını temsil etmektedir. 

ŞANS OYUNLARINA 1 MİLYAR 130 MİLYON  TL YATIRDIK
Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunlarına vatandaşlar 
bu yılın 9 ayında 1 milyar 130 milyon 279 bin lira 
yatırdı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiye göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 
şans oyunlarına yatırılan para, geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 6,5 oranında arttı.
Şans oyunları için ceplerden çıkan 1 milyar 130 mi-
lyon liranın 569 milyon 657 bin lirası ikramiye olarak 
vatandaşa geri ödenirken, 479 milyon lirası kamuya 
aktarıldı. Kamuya aktarılan hasılatın 201 milyon 820 
bin lirası katma değer vergisi olarak Hazineye, 277 
milyon 198 bin lirası da Savunma Sanayi Destekleme 
Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler Çocuk Es-
irgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları Düzenleme Ku-
rumu gibi kuruluşlara kamu payı adı altında verildi.

KREDİ KARTI SAYISI İKİYE KATLANDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 
Türkiye’de bireysel kredi kartı sayısı 4 yılda 
yüzde 100’ün üzerinde artarak 68 milyon 152 
bine ulaştı.  Bireysel kredi kartları sayılarına il 
bazında bakıldığı zaman da, büyük şehirlerin ilk 
5’deki yerlerini kaptırmadığı görüldü.  Beklendiği 
üzere en yüksek kredi kartı sayısı 23 milyon 
651 bin 196 ile İstanbul’da kaydedildi. Listede 
İstanbul’u, 6 milyon 112 bin 756 kredi kartıyla 
başkent Ankara izlerken, onu 4 milyon 178 bin 
966 kredi kartıyla İzmir izledi. Antalya, 2 milyon 
486 bin 789 kredi kartıyla dördüncü sırada yer 
alırken, listenin beşincisi 2 milyon 437 bin 390 
kredi kartıyla Adana oldu.
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KİT İSTİHDAMI YARI YARIYA AZALDI
Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) 2000 yılında yaklaşık 300 

bin kişi istihdam edilirken, 2011 sonunda istihdam 147 bine geriledi. 
Hazine Müsteşarlığı portföyünde bulunan KİT’lerde 2000 yılında 
yaklaşık 300 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı giderek azaldı. 
Geçen yıl KİT’lerde istihdam edilen kişi sayısı toplam 147 bin 72’ye 
geriledi. 2010 yılı ile kıyaslandığında ise, 2011 yılında istihdam 
edilen kişi sayısı yüzde 2,1 azaldı. 2010 yılında KİT’lerde istihdam 
150 bin 192 kişi idi.Geçen yıl istihdam edilenlerin 75 bin 401’i me-
mur veya sözleşmeliden oluşurken, işçilerin sayısı 71 bin 671 oldu.

TÜRKİYE DÖNÜŞÜMÜN ALTINDAN KALKAMAZ
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu 

Başkanı Işık Gökkaya, “Türkiye’de 2023 yılına kadar 7,5 milyon ko-
nutun değişmesi gerekiyor. Fakat ülkemizin fiziksel ve finansal olarak 
bu kadar büyük bir değişimin altından kalkması mümkün gözükmüyor” 
dedi. Gökkaya, Active Academy 10. Uluslararası Finans Zirvesi’nde, 
ABD’de inşaat harcamaları ve konut sektöründe genel bir toparlanma 
görüldüğünü belirterek, dünya ekonomisindeki ekonomik yavaşlamayla 
talep yönünde de sıkıntı yaşandığını kaydetti. Gökkaya, inşaat mali-
yetlerinde de geçen sene yüzde 17’ye varan artışın yaşandığını ifade 

ederek, “Konut fiyatlarında ve kiralarda artış devam ediyor ve enflasyo-
na paralel olarak devam edecek” diye konuştu.

CARİ AÇIK YÜZDE 7’YE OTURUR
Dünya Bankası Başekonomisti Ma-

rina Wes “Türkiye’de cari açık kilit zaaf ol-
maya devam edecek. Önümüzdeki birkaç 
yılda cari açığın yüzde 7 civarında stabile 
olacağını düşünüyoruz” dedi. Dünya Bankası 
Başekonomisti Marina Wes, “Bizim tahmini-
miz Türkiye için bu yıl yüzde 3 büyümeye 
ulaşılması. Biz orta vadede yüzde 4-5’lik 
bir büyüme oranının Türkiye için gerçekçi 
olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de cari açık 
kilit zaaf olmaya devam edecek. Önümüzde-
ki birkaç yılda cari açığın yüzde 7 civarında 
stabile olacağının düşünüyoruz” dedi. Aktive 
Academy 10. Uluslararası Finans Zirvesi’nde 
konuşan Wes, “Bizim tahminimiz Türkiye için 
bu yıl yüzde 3 büyümeye ulaşılması.

SORUNLU BORÇLU SAYISI 2,5 KAT ARTTI
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. 

Soner Canko “2008’de toplamda 330 bin sorunlu 
ödemesi olan birey sayısı bugün 850 bine ulaştı” dedi. 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. 
Soner Canko, 2008 yılında 104 milyon civarında olan 
Türkiye’de dolaşımda olan ödeme kartlarının 2012 
ekim ayı itibariyle 144 milyona ulaştığını kaydetti. 
10. Uluslararası Finans Zirvesi’nde Canko, son krizle 
birlikte dünyada ciddi çalkantılar, güven bunalımları 
yaşanırken Türkiye’de gerek tüketici, gerek sanayici 
tarafında çok büyük iniş çıkışların yaşanmadığını 
söyledi. 
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KARADENİZ’DE 1 MİLYON TON HAMSİ VAR
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Erdem: Yapılan tespite göre Karadeniz’de 1 milyon ton civarında 
hamsi var, biz bunun yaklaşık 300 bin ile 500 bin tonunu avlaya-
biliriz. Sinop Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Yakup Erdem, “Yapılan tespite göre Karadeniz’de 1 mi-
lyon ton civarında hamsi var, biz bunun yaklaşık 300 bin ile 500 
bin tonunu avlayabiliriz” dedi. Erdem, yaptığı açıklamada, kasım 
ayının ortalarına gelinmesine rağmen balıkçıların istedikleri mik-
tarda hamsi avlayamamaktan yakındıklarını ve “palamudun 
hamsiyi yediğini” düşündüklerini belirterek, bu yaklaşımın doğru 
olmadığını iddia etti.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ
Türkiye’de yılın üçüncü çeyreğinde konut satışları, bir önceki 

çeyreğe göre yüzde 2,35 oranında düştü. Söz konusu dönemde 103 
bin 543 konut satış sonucu el değiştirdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılının üçüncü dönemine 
(Temmuz-Ağustos-Eylül) ilişkin ‘’Konut Satış İstatistiklerini’’ açıkladı. 
Buna göre, yılın üçüncü döneminde, konut satışlarında bir önceki 
döneme göre en yüksek düşüş yüzde 19,30 ile Zonguldak, Karabük, 
Bartın (TR81) bölgesinde gerçekleşti.

AÇLIK SINIRI 950 LİRAYI GEÇTİ
Kasım ayında açlık sınırı 958, yoksulluk sınırı 

ise 3 bin 120 lira olarak hesaplandı. Türk-İş, 
Kasım ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 
958 lira, yoksulluk sınırının ise 3 bin 120 lira 
olduğunu bildirdi. Açlık ve yoksulluk sınırları 
bir önceki aya göre değişmedi. Araştırmanın 
sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması 
gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 
958,03 lira; gıda harcaması ile giyim, konut 
(kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık 
ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer 
harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 
3 bin 120,61 lira oldu. Böylece Ekim ayına göre 
yapılması gereken harcama tutarı aynı kaldı.

KAZAKLARDAN TÜRK YATIRIMCIYA ÇAĞRI 
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Alim-

khan Yessengeldiyev, Türk yatırımcıları Kazakistan’a 
çağırdıklarını belirterek, “Kazakistan’da üretim yapmanın 
maliyeti Türkiye’den daha düşük. Kazakistan’ın ulaşım 
avantajı söz konusu. Kazakistan’da iş gücü Türkiye’ye 
göre daha ucuz. 170 milyonluk Rusya pazarına gümrük-
süz ulaştırma yapılabilir. Hammaddeye ulaşmak kolay. 
İşte bu 5 sebepten dolayı Türkler Kazakistan’da ticaret 
yapmalıdır.” dedi. Türkiye-Kazakistan İlişkileri toplantısı, 
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) 
Çalıştay Salonu’nda yapıldı. USAK Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Kamer Kasım’ın ev sahipliğinde yapılan 
toplantıya, Kazakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Yessen-
geldiyev, Kazak diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri ve akademisyenler katıldı.
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Amin Maalouf-Doğu’dan Uzakta
Geçmiş... bıraktığın yerde mi hâlâ? Amin 

Maalouf’tan unutulmayacak 
bir “eve dönüş” romanı Amin 
Maalouf’un merakla beklenen 
yeni romanı Doğu’dan Uzakta, 
kaderin ve tarihin acımasızlığında 
terk ettikleri yurtlarına dönen bir 
grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor.  
Doğu’dan Uzakta, bir yüzleşmenin 
romanı: Gençliklerinin en güzel 
dönemlerini bir arada geçiren, ül-
kelerinde patlak veren iç savaştan 
sonra farklı yerlere dağılan ve yıllar 
sonra, eski arkadaşlarından birinin 
cenazesi için tekrar ülkelerine dönen 
bir grup arkadaş... Açıkça belirtilm-
ese de Lübnan İç Savaşı’nın getirdiği 
yıkımlara ve Ortadoğu coğrafyasının 

kültürel, tarihsel ve toplumsal sorunlarına dair 
çok çarpıcı göz lemlere de yer veren Doğu’dan Uzakta’da 
Maalouf, yine en iyi bildiği şeyi yapıyor: Doğu’yu anlatıyor. 
Tadımlık: “Yenikler her zaman kendilerini masum kurban-
lar olarak göstermek eğilimindedirler. Ama bu gerçeğe 
tam uymaz, hiç de masum değildirler. Yenildikleri için 
suçludurlar. Kendi halklarına, kendi medeniyetlerine karşı 
suçludurlar. Sadece yöneticilerden değil, benden, senden, 
hepimizden bahsediyorum. Bugün tarihin mağluplarıysak, 
hem kendi gözümüzde hem de tüm dünyanın gözünde 
aşağılanmış durumdaysak, bu sadece başkalarının değil, 
öncelikle bizim suçumuzdur.”

Hilmi Tutar-Hun Türklerinden Son Türklere 
İkinci Adamlar

Bu kitap, ilk Türk devletinden son Türk devletine 
kadar geçen yaklaşık iki bin yıllık süre içinde ülkeleri, 
bölgeleri ve kıtaları yöneten İkinci Adamların anlatıldığı 
tek çalışmadır. Hun İmparatorluğundan Göktürklere, 
Selçuklulara, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine kadar 
gelen yönetim kültürünün içinde yoğrulmuş binlerce 
İkinci Adamdan en dikkat çekenlerin hayat hikâyelerini 
bulacaksınız ve dünyayı titreten irade ile dört yaşındaki 
şehzadenin önünde diz çöken iradenin aynı olduğunu 
göreceksiniz.  Çin asıllı vezirlerden İran asıllı vezirlere, 
Rum, Ermeni, İtalyan, Arnavut, Boşnak, Çerkez 
asıllılardan Abhazyalılara kadar Türk 
devletlerini İkinci Adam 
olarak yıllarca yöneten-
lerin kimler olduğunu 
görünce şaşıracaksınız. 
Selçuklu devrinde 
başlayan devşirme sis-
temine Osmanlı neden 
150 yıl direndi? Köle olarak 
Osmanlıya gelip nasıl İkinci 
Adam oldular? Hatta köleler-
inin sadrazam olduğu bir sis-
temin ayrıntıları. Servetleri-
yle ve pazarlıkla İkinci Adam 
olanlar, makam uğruna oğlu 
tarafından zehirlenen ve üç ne-
sil padişaha İkinci Adamlık ya-
panlar.

  
Lütfi Kaleli-Yazarlıkta 50. Yıl
Lütfi Kaleli, tüm yazılarında mazlumların yanında yer alıp zalimlere karşı hep dik 
durdu. Bu nedenle suçlandı, yargılandı, tutuklandı, tehdit edildi ama yılmadı ve hak 
bellediği yolda yürüdü. Bu yapısıyla da aldığı birçok ödül plaketleriyle onurlandırıldı... 
Vatan topraklarını satan, sanayi ve tarım sektörünü çökerten, aç ve yoksul bıraktığı 
halkı tebaalaştıran; gerici ve şeriatçı bir mantıkla okulları medreseleştirip molla 
yetiştiren; kral despotluğuyla yargıyı özelleştirerek Atatürkçü asker sivil aydınları 
suçlayıp yargısız infazla cezalandıran; basın özgürlüğünü silip atan; Atatürk ve devrim-
lerini yok eden zalimlere karşı düşüncelerini yurtiçi ve yurtdışı katıldığı birçok panelde 
konuşup açıkladı; değişik dergi ve gazetelerde çıkan 5 bin dolayındaki yazılarıyla da 
bu despotlara karşı Atatürkçü aydınları birlik ve beraberliğe çağıran Kaleli, bunlardan 

yapmış olduğu seçkilerini bu kitapta toplayıp tarihe bir belge olarak bırakmaktadır...

Dr. Rafet Aykut Akay-Siyasal İletişim Danışmanı
Siyasal iletişim uygulamalarındaki gelişim, toplumların demokrasi yapısındaki 
gelişime ve kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel bir seyir sunmaktadır. İlk 
önemli örnekleri Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen siyasal iletişimin dünyaya 
yayılımı ise yine bu ülke önderliğinde gerçekleşmiştir. Siyasal iletişimin ülkemizde-
ki gelişim seyri, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Batı Avrupa demokrasilerinin 
aksine yavaş gerçekleşmiştir. Siyasal iletişimin sistemli, sürdürülebilir uygulama 
örneklerine çok az rastlandığı ülkemizde, bilinen bazı yanlışların yıllarca tekrarı 
ve beraberinde getirdiği yanlış algılar 2000’li yıllara kadar süregelmiştir. Tüm bu 
yanlış algı ve uygulamaların tespit edilerek siyasal iletişimin daha doğru bir çizgide 
seyretmesi gerektiği fikrinden yola çıkılan bu çalışmada, Siyasal iletişim Danışmanı 
anlayışı ele alınmıştır. Ülkemiz siyaseti içinde doğru tanımlanamamış, kendine uy-
gun doğru bir alan bulamamış olan siyasal iletişim danışmanı anlayışı, bu çalışma 
kapsamında ele alınmış ve öne sürülen fikirleri güçlendirmek amacıyla Türkiye’den 
alanlarında uzman olan farklı isimlerin görüşleriyle daha doğru tanımlanmaya ve 
bu doğrultuda da daha uygun bir konuma kavuşturulmaya çalışılmıştır.
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