DEVLETTE İSRAFIN ÖNLENMESİNİN AKILCI 12 PRENSİBİ
1- Gereksiz, amaçsız ve yararsız harcamaları ve faaliyetleri yapmayın.
2- Eğer iş veya işlem gereksiz ise, finanse etmeyin.
3- Yardıma ihtiyacı olmayanlara yardım yapmayı durdurun.
4- Vergi adaletini sağlayın.
5- Sorumsuzluğu teşvik etmeyin.
6- Gelecek nesillere adil olmayan ve gereksiz borç yükü bırakmayın.
7- İş hayatında piyasa şartları dahilinde rekabetçi ve adil bir şekilde
çalışmasını sağlayın.
8- Kamu kesiminin gereksiz müdahalesini durdurun.
9- Herkes “önce toplumsal menfaatler” mantığıyla üzerine düşeni adil
olarak yapmalıdır.
10- Herkese açık ve adil değerlendirmenin sonunda katma değer
oluşturabilecek projeleri finanse edin.
11- Sıfır hatayı esas alan yönetim yaklaşımlarını uygulamaya koyun.
12- Verimliliği ve etkinliği esas alın.
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SİGARA KULLANIMININ YOL AÇTIĞI İSRAF
¾

Türkiye’de halen 17 milyon kişinin sigara içtiği tahmin edilmektedir.

¾

Sigara alabilmek için vatandaşlarımız ortalama günde peşin ve
nakit olarak 17 milyon dolar (Yaklaşık 22 Trilyon 300 Milyar TL)
harcamaktadır.

¾

Yıllık sigara harcamaları 6.5 milyar doları (Yaklaşık 8 Katrilyon 780
Trilyon TL) bulmaktadır.

¾

Bilimsel çalışma sonuçlarına göre sigara içen 17 milyon kişiden 4
milyonu hayatından 7 yıl, 4 milyonu ise 22 yıl kaybederek
öleceklerdir. Türkiye verimli çağında yetişmiş 4 milyon insan
gücünü kaybedecektir.

¾

Bunların dışında, sigaranın sebep olduğu 50 hastalık sebebiyle
Türkiye’nin sağlık harcamasının 2 milyar dolar (2 Katrilyon 700
Trilyon TL) civarında olduğu hesaplanmaktadır.

¾

Böylece, sigara tüketimi için yılda 6.5 milyar dolara (Yaklaşık 8
Katrilyon 780 Trilyon TL) ilave olarak sigaranın sebebiyet verdiği
hastalıkların tedavisi için harcanan yıllık iki milyar dolar da ilave
edildiğinde, sigara için israf edilen yıllık toplam meblağ 8,5 milyar
dolar ( Yaklaşık 11 Katrilyon 480 Trilyon TL)
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