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azetelerde elektrikli yerli otomobille ilgili
haberleri okumuşsunuzdur. Toyota Corolla kasası
kullanılarak, Derindere Motorlu Araçlar tarafından
üretilen araç ayda 100 adet üretilecekmiş.
Yerli otomobil sanayi oluşturmak için
aranan “babayiğit” henüz bulunmasa
da çalışmalar sürüyor. Üstelik yarım
asırı aşan bir süredir. O zamanlardan
beri başarılamayan yerli otomobil
konusundaki tartışmalar da 50 yıl
öncesine benziyor. Bakın yerli otomobil
tartışmalarının hararetlendiği 1960’ların
başında konuyla ilgili neler söylenmiş.
★★★

”

Özgürlük, sürekli
girişimcilik için
bir fırsattır.

”

Graham Wallas
1858 – 1932 yılları arasında
yaşamış, London School of
Economics kurucularından, sosyal
psikolog ve eğitimci tarafıyla tanınan
İngiliz sosyalist…
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“Türkiyemizde sanayileşme hareketi pek
yenidir. Henüz yürüme tecrübelerine girişen
çocuk gibi bir şey. Başlayalı daha dün bir, bugün iki…
Vaziyet böyle iken, ortaya, pat diye bir “otomobil fabrikası”
meselesi çıktı. Memlekette vidasından lastiğine kadar, her şeyi
yerli otomobil yapılacak. Tipi de hazır: Türk tipi otomobil.
Hiç şüphesiz pek güzel bir teşebbüs ama bana sorarsanız
lüzumsuz gibiye benzer.”
Gazeteci Doğan Nadi
“Mat olacak bir şey yok, hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.”
Sanayici Vehbi Koç (Otomobil montaj tesisini gezen
ve yerli otomobile muhalif yazılar yazan Doğan
Nadi’nin “İnşallah biz mat oluruz” sözüne karşılık)
“Yerli otomobil yapılamaz. Bizim mükemmel montaj
atölyelerimiz var. İhtiyacı karşılar.”
İşadamı Ferruh Verdi
“Yerli otomobil yapılabilir ve yapılmalıdır da…”
Doç. Dr. Necmettin Erbakan

“Meselenin iktisadi cephesi
yayınlanmış bir etüd henüz mevcut değildir. Nasıl bir iktisadi
hesap yapıldığı da meçhulümüzdür. Niçin montaj değil de
yerli sanayi?”
İktisatçı Dr. Feridun Ergin
“Yerli otomobil imali 800-900 milyon liralık bir yatırıma
ihtiyaç gösterir. 1.200 parça kadar çeşitli aksamın yurt içinde
imali gerekir. Bugünkü mali güçlükler içinde durum ortada.
Diğer taraftan memleketimizde otomobil imaline başlansa bile
hayat seviyesi ve satınalma gücünün imali karşılayıp
karşılamayacağı hesaplanmalı.”
Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu
★★★

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
27 Eylül 1923 Akbaba Dergisi

Kızıl tehlike Avrupa’da

Sonra?
Sanayi Bakanından sanayicisine kadar hemen herkes
bu iş olmaz dese de darbe yönetimi 4-5 aylık bir sürede
yerli otomobil yapılması için direktif veriyor. Haziran
1961’de ilk toplantısı yapılan yerli otomobil çalışmaları
Ekim ayının sonuna kadar sürüyor. 29 Ekim 1961 günü
yapılan Cumhuriyet Bayramı törenlerinde “benzini
konması unutulan” yerli otomobil Devrim yolda

Hikâye çok bilindik, ama bir
o kadar da güzel.
Bir İtalyan ayakkabı firması,
uzun yıllar önce, pazar
araştırması yapması için bir
yöneticisini Afrika ülkelerine
gönderir. Kısa süre sonra geri
dönen yönetici, Afrika’da
ayakkabı giymenin yaygın
olmadığını, kimsenin

İstanbulʼda kayıt dışı konaklama mekânları
Kayıt dışı konaklama
sorununun mahiyeti
İstanbul’da çok sayıda
kişi ve kuruluş tarafından
kayıt dışı konaklama
faaliyeti yürütüldüğü
bilinmektedir. Gittikçe
büyüyen bir
PROF. DR.
organizasyona dönüşen
AHMET EMRE
bu yapılanma İstanbul
BİLGİLİ
turizmi açısından ciddi
bir problem haline gelmektedir.
Yapılan görüşmeler ve incelemeler
neticesinde bunun rakamsal
denetim altına alınabilir?
boyutlarının tespitini yapmak
oldukça zor görünmektedir. Sistem,
Probleme çözüm odaklı
ağırlıklı olarak internet üzerinden
yaklaşım
rezervasyon alma yolu ile
yapılmakta olup bir kısmı ise emlak
Bu tür mekânların denetim altına
büroları üzerinden işlemektedir.
alınmasının en kolay yöntemi;
Yani tamamen bir kayıt dışılık söz
belediyeler tarafından verilen işyeri
konusudur.
açma ruhsatı ile kayıt altına
İnternete arama motorlarından
girmelerini sağlamak olacaktır.
“rent a room, rent a flat - in İstanbul’
Çünkü işyeri çalıştırma ruhsatı
girildiğinde bir hayli internet sitesi
alındığında belediye bu işyeri ile
ile karşılaşılmaktadır. Bu web
ilgili hem itfaiye raporu istemekte
sitelerinde dairelerin veya odaların
hem de sağlık il müdürlüğünden bir
günlük olarak da kiraya verildiğini
rapor talep etmektedir. Dolayısıyla
görmekteyiz. Ancak bunların ne tür
bu faaliyetler, gerek işletme sahibi
işletmeler altında yapıldığı belli
bilgileri, adresi gerek bu tür rapor
olmamaktadır. İnternet sitelerindeki ve izinlerle birçok yönden kayıt
tanıtımlarda çok güzel görünümlü
altına girmektedir. Şu andaki
mekânların fotoğrafları verilmekte,
durumda ise bu tür
fakat bu fotoğraflar zaman zaman
organizasyonlarda hiçbir bilgi
aldatıcı bir mahiyet
yoktur. Bu mali açıdan da kayıt dışı
taşıyabilmektedir.
bir durumdur. Kısa vadede en iyi
Otelcilerle yapılan kısmi
çözüm yukarıda bahsettiğimiz şekil
görüşmelerde, bu tür
olan belediyelerin devreye girerek
organizasyonlara karşı olmadıkları,
buraları iş yeri olarak görmeleri ve
ancak bunların denetim altına
gereğini yapmalarıdır.
alınması gerektiği düşüncesinin
Bazı uygulamalarda Beyoğlu
ağırlıklı olduğu görülmüştür.
Belediyesi’nin denetim yaptığı ve bu
Bunların özellikle hem hijyenik hem tür yerleri kapattığı da
de güvenlik açısından denetim
bilinmektedir. Buna istinaden
altına alınması gerektiği görüşü öne
belediyelerle bir ekip oluşturularak
çıkmaktadır. Peki bunlar nasıl
bilinçli şekilde olayın üzerine

★★★
Bugün konuşulan “yerli otomobil” meselesi de
sadece yerli otomobil sanayi kurulması ile ilgili değildir.
Başarılı ve tercih edilen bir otomobil sahibi olmak
milletin kendisine olan güvenini artırır. İhracatı
mümkün olduğunda da tüm dünyada ülkeyi temsil
eder. 1923 yılında bir yılda yapılan ihracatın bir iş
saatinde yapıldığı bir dönemde olaya bu açıdan
bakıldığında günümüzdeki ısrar ve “babayiğit” arayışı
daha kolay anlaşılır.

Herkesin duvar gördüğü
yerde kapıyı bulmak

Bulgaristan’da
Bolşeviklik tevsi
ediyor (genişliyor)
– Gazeteler Lenin Yoldaş
– Kaç senedir
körüklüyorum,
bu kadar
tutuşturabildim!

kalınca proje terkediliyor. Yani benzin
doldurulmamış bir depo nedeniyle yerli
otomobil rüyamız yarım kalıyor. Bu
dönemden bize kalan da Cemal Gürsel
Paşa’nın meşhur vecizi oluyor:
“Garp kafasıyla otomobil yaptık,
Şark kafasıyla benzin koymayı
unuttuk.”
O yıllarda yerli otomobil
çalışmalarına başlanmasının nedeni
“milli bir heyecan yaratmak” ya da
gerçekten “yerli otomobil sanayii
kurmak” olabilir. Ancak ana nedenin bu
olmadığını anlamak için yerli otomobil
çalışmalarından sadece birkaç ay önce Sanayi
Bakanı Şahap Kocatopçu’nun sözlerine bakmak
yeterlidir. Kocatopçu, yerli otomobil yapmak için ne
yeterli imkânın ne de üretilen otomobilleri tüketecek bir
kitlenin memlekette olmadığını söyleyip tartışmaları
“gereksiz” buluyor. Bu beyanattan birkaç ay sonra neden
yerli otomobil yapılması için düğmeye basılmış olabilir?
Benim cevaplarımdan biri 15 Ekim 1961 tarihinde
gerçekleşen genel seçimler…
15 Ekim 1961 günü “İkinci Cumhuriyet’in ilk
seçimleri” yapılıyor. Sonra da Haziran 1961’den beri
süren “yerli otomobil” heyecanı yavaş yavaş
azalıyor.
Seçimlerde oyların “yanlış yerlere” verilmesi,
İkinci Cumhuriyet’in “ihtiraslara kurban edilmesi”
kısa süreliğine “engelleniyor”. Bu süreçte karınca
kararınca “yerli otomobilin” de katkısı oluyor.
Yine de kimse tek başına hükümet kuramıyor, birkaç
yıl sonra da silahla devrilen partinin devamı iktidarı
sandıkla alıyor ve saire… Neyse konumuz bu değil.

gitmek gerekmektedir. Sıkı denetim
faaliyetleri bu tür kayıt dışı
konaklamayı önlemek açısından şu
an için en iyi yöntemdir. İstanbul’a
gelen 9.5 milyona yakın turistin
konaklama verilerini tam takip
edemezken ayrıca belediye ruhsatlı
otelleri bile hem güvenlik açısından
hem de istatistiksel açıdan
denetlemekte zorluk çekilirken bu
tür kaçak faaliyetler bu işi daha da
zorlaştırmaktadır.
Bunlar arasında beş yıldızlı
konfor düzeyinde yapanlar da olsa
bir kayıt dışılığın söz konusu
olduğu kesindir. Turizmin en büyük
sermayesinin güven olduğunu hep
söyleriz. Bu nedenlerle İstanbul
turizminde güven unsurunun
devamlılığını sağlama açısından
kayıt dışılığa son vermek
gerekmektedir. İstanbul’a gelen
misafirlerimiz öncelikle
Bakanlığımız tarafından standartları
belirlenen ve denetlenen konaklama
tesislerinde kalmalı, sonra ise
belediye belgeli otelleri tercih
etmelidirler. Denetimsiz
konaklamalar ise her zaman için
problem üretmeye hazır mekânlar
anlamına gelir. Gelişen İstanbul
turizmi için misafirlerimizin
güvenliği her şeyden önemlidir.

ayakkabıya ihtiyacı olmadığını
söyleyip, firmayı bu pazara
girmekten vazgeçirir.
Bir süre sonra aynı ayakkabı
firması, pazarda değişim var mı
diye, bir başka yöneticiyi aynı
ülkelere gönderir. Bu kez sonuç
çok farklıdır. Heyecanla geri
dönen yönetici, Afrika’da
kimsenin ayakkabı giymediğini,

bunun müthiş bir fırsat
olduğunu, herkese ayakkabı
satabileceklerini söyler.
Bakış açısının, bakılan
yerdeki aynı şeyin ne kadar
farklı algılanabileceğinin en
güzel anlatımlarından biri…
Herkesin duvar gördüğü
yerde kapıyı bulmak, işte böyle
bir şey…

BULMACA
SOLDAN SAĞA: 1Adı “32. Gün” TV
programıyla özdeşleşen,
son olarak Kanal D Haber
Genel Yayın Yönetmeni
iken geçen günlerde
yitirdiğimiz gazeteci ve
yazar (Mehmet Ali …) …
Kısa süre önce vefat
eden Toktamış ön adlı
siyaset bilimci ve yazar…
2- Anonim ortaklıklarda
sermaye artırımı için
yapılan ödeme çağrısı…
İş yerlerinde eşya ve
malzeme işleriyle
ilgilenen bölüm… 3Merkezi Bandırma’da
bulunan paketlenmiş piliç
markası… Gümüş
elementinin simgesi… Bir
nota… 4- Bir malın veya
hisse senedinin borsadaki
değeri… Kilometrenin kısa
yazılışı… 5- Delmek’ten bir
emir… Madagaskar’ın
internet kodu… Bir cismin
hacim hesabında kullanılan
ölçü birimi… 6- Birlikte iş
yapan, ortaklaşa yararlarla
birbirlerine bağlı
kimselerden her biri,
hissedar… İki ülke parasının
karşılıklı değeri… 7Bitkilerden türlü yollarla
çıkarılan veya kimyasal
yöntemlerle yapılan, kokulu
ve uçucu sıvı… Fabrikası
Çorlu’da bulunan bir eşarp
markası… 8- Beyaz… Kalay
elementinin simgesi…
Lübnan’ın plaka imi… 9Ad, ün… Kâğıt veya zarf
üstüne basılmış ad ve
adres… Şilin’deki sesli
harfler… 10- Adını bir
meyveden alan, 7-24 yaş
arası genç ve çocuklara
yönelik mobilyalar üreten
firma… İşaret… 11- İsim…
Tekstil ipliklerinin tanımlanm
ası için kullanılan
sınıflandırma ölçütü… 12Hadise ve Murat Boz’un rol

aldığı reklam filmleriyle
anımsanan gazoz markası…
Alacaklının isteyebileceği ve
borçlunun yapmak zorunda
olduğu davranış.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Sarraflık hakkı… En ünlü
tablosu olan “Mavi Senfoni”
2009 yılında Murat
Ülker tarafından 2.2 milyon
TL’ye satın alınan, yakın
zamanda kaybettiğimiz
ressam ve fotoğraf
sanatçımız (Burhan…) … 2İplik üretim ve satışı yapılan
Bursa merkezli bir firma…
Kural… 3- Tarımda bir yılda
derlenen ürünlerin bütünü…
Mali’nin internet kodu… 4Bir makineyi oluşturan ve
işlemesine yardım eden
parçalardan her biri…
Ankara Sanayi Odası’nın
kısa yazılışı… Finger,
Burçak, Negro, Topkek
ürünlerine sahip bisküvi
markası… 5- (Tersi)
Kadıköy’de, kitapçılarıyla
ünlü bir pasaj… Avrupa
Konseyi anlamındaki
kısaltma… 6- Rusça’da

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

“evet”… Singapur’un
internet kod harfleri…
Ekmek… Tavlada iki
sayısı… 7- Bir burç adı…
Filistin’in plaka işareti…
Demir yolunda yolcu ve yük
taşımakta kullanılan
vagonlar dizisi… 8- Ankara
keçisinin kılından veya
tavşanının tüyünden elde
edilen iplikle dokunan
giysi… İsveç’in internet
harfleri… 9- Boru sesi…
Bankada bulunan paranın
faiziyle veya sahibi
bulunduğu hisse senedi gibi
değerli evrakın geliriyle
yaşayan kimse… 10- Bir
seslenme sözü… Dar, uzun
ve hafif bir yarış kayığı…
(Tersi) Hazırlanan çayın renk
ve koku bakımından
istenilen durumu… 11Peynir, zeytin, salam, sucuk
gibi yiyecek maddelerinin
satıldığı dükkân… 12- Dış
cephe camlarında, dükkân
ve vitrinlerde, fırın kapakları
ile duş kabinlerinde
kullanılan dayanıklı bir cam
türü.
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