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ATATÜRK VE SONRASINDA 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN UYGULADIĞI

İKTİSADİ POLİTİKALAR

Fevzi ÇAKMAK

Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası devletin geçmiş idareden dev-
raldığı mirası Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922 tarihinde-
ki Meclis açılış konuşmasında şu sözleriyle ifade etmektedir: 

“Tanzimatın açtığı serbest ticaret devri Avrupa rekabetine karşı kendisini 
müdafaa edemeyen iktisadiyatımızı bir de iktisadi kapitülâsyon zincirleriyle bağ-
ladı. Teşkilât ve ferdî kıymet nokta-i nazarlarından iktisat sahasında bizden çok 
kuvvetli olanlar memleketimizde, bir de fazla olarak, imtiyazlı mevkide bulunu-
yorlardı. Temettü vergisi vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. 
İstedikleri zaman istedikleri eşyayı, istedikleri şerait tahtında memleketimize so-
kuyorlardı. Bütün iktisadiyemize bu sayede hâkim-i mutlak olmuşlardı. Efendi-
ler! Bize karşı yapılan rekabet hakikaten çok gayrimeşru, hakikaten çok kahir idi. 
Rakiplerimiz bu suretle inkişafa müsait sanayimizi de mahvettiler. Ziraatımızı 
da rahnedar [zarar] eylediler. İnkişaf ve tekâmül-ü iktisadi ve maliyemizin önüne 
geçtiler”1. 

Kurulacak yeni devletin, uluslararası düzeyde meşruiyeti Lozan 
Barış Görüşmelerinde tüm dünya tarafından kabul edilirken; ulusal dü-
zeyde yeni devletin siyasi, sosyal ve iktisadi yapısına ilişkin atılımlar bir 
bir hayata geçiriliyordu. Lozan görüşmeleri ile birlikte yeni kurulacak 
devlet iktisadi alanda önemli kazanımlara sahip oldu. Her şeyden önce 
yüzyıllardır devleti sömüren kapitülasyonlar tamamen kaldırılırken; ti-
cari anlaşmalardan doğan sorumluluklar ortadan kalkmış, Türk devleti 
gümrük tarifelerini ayarlamakta serbestlik kazanmıştı2. İlk birkaç yıl, ge-
çiş dönemi adı altında tarifeler yürürlükte kalmış olsa da, bu geçici bir 

1  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 
1997, s.241.

2 Mehmet Emin Elmacı, İttihat-Terakki ve Kapitülasyonlar, Homer Kitabevi, İs-
tanbul, 2005, s.192-202.
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dönemdi. Ayrıca Osmanlı borçları sorunu taraflar arasında yürütülen 
müzakereler sonrası, 1928 yılında karara bağlanmıştı. Batılı büyük dev-
letlerin iktisadi baskılarının hafiflediği bu dönemde, yeni kurulacak olan 
devlete iktisadi bir yön çizmek adına 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri ara-
sında İzmir’de İktisat Kongresi toplandı. Kongrenin toplanış tarihi, Lozan 
görüşmelerine ara verildiği günlere denk getirilmişti. Barış görüşmeleri 
sırasında Batılı devletlerin Osmanlı Borçları ile kapitülasyonların devamı 
konularındaki ısrarlarına karşın Türklerin itirazları, kongre aracılığıyla 
tüm dünyaya duyurulmak istenmişti. 1135 delegenin katıldığı, başkanlı-
ğını Kazım Karabekir’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Gazi 
Mustafa Kemal, ekonomide izlenecek olan siyasetin sınırlarını net olarak 
şu ifadelerle ortaya koydu: 

“Yeni Türkiyemizi layık olduğu mertebeye ulaştırmak için, behemehâl ik-
tisadiyatımıza birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü za-
manımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir… Siyasî, askerî 
muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile tetviç 
edilemezlerse husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner. Bu iti-
barla en kuvvetli ve parlak zaferimizin dahi temin edebildiği ve daha edebileceği 
semeratı nafıayı tespit için iktisadiyatımızın, hâkimiyeti iktisadiyemizin temin 
ve tarsîn ve tevsii lâzımdır… İktisadiyat, diyoruz. Fakat arkadaşlar, iktisadiyat 
demek, her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için, mevcudiyeti insaniye 
için ne lazımsa onların kâffesi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, say 
demektir, her şey demektir”3. 

Görece Liberal Dönem (1923-1930)
İktisat Kongresi’ne hakim olan iktisadi hava “Liberalizm”di. Özel 

sektörü destekleyen, sermaye ile dost olacak bir milli ekonomi yaratma 
düşüncesi öncelikler arasındaydı. Gazi Mustafa Kemal, konuşmasının 
bir bölümünde, bağımsızlığımıza zarar vermediği sürece, yabancı serma-
yeye karşı olmadıklarını da vurgulamak zorunluluğu hissetmişti. Hat-
ta o günlerde “Chester Projesi” ile dünya kamuoyuna, Türk devletinin 
yabancı sermayeye karşı olmadığı mesajı bizzat Meclis tarafından veril-
mişti4. İktisat Kongresinin sonunda “Misak-ı İktisadi Esasları” adı altında 

3  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 
1997, s. 111.

4  TBMM, 9 Nisan 1923’te Chester Projesine onay vermiştir. Amerika kay-
naklı bir şirket tarafından yapımı planlanan proje kapsamında, Türkiye’nin 
doğusu ile Musul-Kerkük bölgesi Akdeniz ve Karadeniz’e bölgelerine 4400 
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12 maddeden oluşan bir dizi karar alındı5. Ayrıca çiftçi, tüccar, sanayi ve 
işçi kesimlerinin teklif ve talepleri dile getirilmiştir. Sonraki yıllarda çiftçi, 
tüccar ve sanayi kesimlerinin talepleri yeri geldiğince karşılanırken; işçi 
sınıfının öncelikleri bir şekilde ötelenecektir6. İzmir İktisat Kongresi’nin 
ardından ekonomide bir dizi uygulamalar hayata geçmiştir. 1924 yılında 
İş Bankası’nın kurulması siyasi kadrolarla sermayenin yakın birlikteliği-
ni göstermesi açısından önemliydi. İş Bankası Genel Müdürlüğü’ne Celal 
(Bayar) Bey ile yönetim kurulu başkanlığına Siirt Mebusu Mahmut Bey 
getirildi7. 1925 yılı içinde Sanayi ve Maadin Bankası kurularak, Osmanlı 
Devletinden kalan sanayi kuruluşlarını iktisaden daha elverişli hale getir-
mek ve gerekli şartlar sağlandığında bu kuruluşların özel sektöre devrini 
sağlamak ve Türk sanayici ve madencilerine kredi sağlamanın yolu açıldı. 
1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılarak, sanayi alanındaki yatırım-
lara geniş teşvikler sağlandı. Aynı yıl yapılan sanayi sayımında, ülke ge-
nelinde yaklaşık 65.000 işletme tespit edilmişti. Bu işletmelerin %43,59’u 
tarım sanayi, %23,83’ü dokuma sanayi ve %22,61’i madencilik, maden iş-
letme vb. sanayi dallarından oluşuyordu. Sanayi alanında 256.855 kişi ça-
lışmaktaydı8. Bu çalışanların %43,01’i tarım, %18,70’i dokuma sanayisinde 
istihdam ediyordu. İşletmelerin %35,74’ü tek kişilik, %35,76’sı da 2 veya 3 
kişilikti. Beş kişiden fazla istihdam sağlayan işletmeler %8,94 ve 100 kişi-
den fazla çalıştıran işletmelerin oranı %0,23’tü9. Sanayinin mevcut yapısı, 
ülkenin en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun ve teşvike yönelik 

km’lik bir demiryolu hattı ile bağlanacaktır. Ayrıca üç limanın yapımı 
da bu şirkete verilmiştir. Bununla birlikte demiryolu hattı üzerindeki 40 
km’lik şeritler içinde kalan petrol ve diğer değerli madenlerin işletme hakkı 
99 yıl için aynı şirkete verilmiştir. Aynı zamanda şirket, birçok vergi ba-
ğışıklığından ve diğer özel kolaylıklardan yararlanacaktır. Fakat yaşanan 
bir dizi sorunun ardından Cumhuriyet Hükümeti 18 Aralık 1923’te pro-
jeyi iptal etmiştir. Konu hakkında bkz: Sevilay Özer, “Chester Projesi’nin 
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Yansıması”, History Studies, Orta Doğu 
Özel Sayısı (2010), ss. 287-299.

5  Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, TTK, Ankara, 1989, s.19-20.
6  Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960, İmge Kitabevi, An-

kara, 2003, ss. 148-164.  
7  Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, 9. Bs., İmge Kitabevi, s. 41.
8  1922 yılına ilişkin yapılan bir araştırmada ülke içindeki 32.721 işyerinde top-

lam çalışan sayısı 75.411’dir. Sanayi kuruluşlarının %75,3 ü özel sektöre, geri 
kalan %24,7 si devlete ait askeri fabrikalar oluşturmaktadır. Alptekin Müderri-
soğlu, Cumhuriyet’in Kurulduğu Yıl Türkiye Ekonomisi, Ankara, 1998, s. 88,131. 

9  Çavdar, a.g.e., s. 180.
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adımların zorunluluğunu ortaya koyuyordu. Fakat 1930 yılına kadar ki 
dönem içinde atılan adımlar, yeterli gelişmeyi sağlamaktan uzaktı. 1927 
yılında iktisadi alanda “Danışma Organı İşlevi” görmesi adına Ali İktisat 
Meclisi, 1170 numaralı yasayla kuruldu. Oluşturulan kurulun temel göre-
vi, ülkenin iktisadi hayatını incelemek, hızlı ve etkili kararlar alınarak, ge-
lişimi sağlayacak önerileri ortaya koymaktı. 24 üyeden oluşan Meclis’in, 
üyelerinin 12’si hükümet tarafından iktisadi konulara hakim kişiler ara-
sından seçilirken, diğer 12 üyenin seçiminde Ticaret ve Sanayi Odaları ile 
Meslek Örgütleri etkin olacaktı. 1935 yılına kadar altı ayda bir on beş gün 
süreyle toplanan Meclis, 1935 yılında kapatılana kadar sanayi ve ticaret 
temelinde çeşitli tespit ve önerilerde bulunmuştu.     

Osmanlı’dan devralınan borçların ödenmesi meselesi, Cumhuriyet 
ekonomisinin önünde duran önemli bir sorundu. Lozan’da görece bir çö-
züm sağlanmış, borçlar Osmanlı’dan ayrılan devletlere bölüştürülürken; 
en büyük kısmını Türkiye yüklenmişti. Borcun ödenmesi konusunda ta-
raflar arasında yapılan müzakereler sonrası, taraflar 13 Haziran 1928’de 
anlaşmaya vardılar. Varılan anlaşma gereği toplam borç 107,5 milyon lira 
olarak belirlenirken; ilk yıl için 1 milyon 600 bin, takip eden beş sene için 
2 Milyon lira, bunu takip eden altı sene için 2 milyon 380 bin ve bundan 
sonra gelen beş sene için 2 milyon 780 bin altın Türk lirası taksit verilecek 
ve borcun tamamıyla ödenmesine kadar da 3 milyon 400 bin lira tediye 
edilecekti10. Zaman içinde taksitler döviz sıkıntısı çeken ülke için ağır bir 
yük teşkil etmişti. 2 milyon altın lira 1931 ihracatının yaklaşık %15’ini, 
1932 ihracatının %18,5’unu buluyordu. Bu ağır yük sonrası ödemeler ya-
pılamayınca taraflar arasında 22 Nisan 1933 tarihinde varılan yeni bir an-
laşmayla borç miktarı 79,5 milyona, taksitler 700 bin altın liraya indirilmiş 
ve daha sonra taksitlerin yarısının mal ihracatıyla karşılanması konusun-
da Fransa ile anlaşılmıştı11.     

İzmir İktisat Kongresi’nde, Cumhuriyet idaresinin ulaşıma verdiği 
önem ve bu alana yönelik aldığı kararda şu ifadelere yer verilmekteydi; 
“Yalnız millet ve memleket hakkında tatbiki daha faydalı olacak olan tarzın bir 
an önce belirlemek, derhal tatbikine girişilmesi ve mümkün olan en kısa sürede 
memleketin her tarafını örümcek ağı gibi zamana uygun nakliye vasıtalarıyla 
donatmak”12. 1923 yılında yayınlanan “Umur-u Nafıa Programı”, yeni rejimin 

10  On Beşinci Yıl Kitabı, Cumhuriyet Halk Partisi, s. 135.
11  Ömer Celal Sarç, “50 Yıllık Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Bün-

yedeki Başlıca Değişimler”, İktisat Fakültesi Mecmuası, C 30, S 1-4, s.8.
12  İnan, age,, s.25.
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ulaşıma yönelik politikasının ilk önemli belgesini teşkil etmekteydi. 1923 
tarihli program bütüncül bir şekilde, ülkenin tümünü kapsayacak bir alt-
yapı kalkınması şeklinde hazırlanmıştır. Program tüm mühendislik alanla-
rını kapsayacak şekilde hazırlanarak, farklılaşmaya imkan sağlanmamıştır. 
Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye’deki inşaat mühendis-
liği alanının gelişip çeşitlenmemesi gösterilebilir13. Bu yıllarda ulaşımdaki 
politikanın en önemli ayağını, demiryolu ulaşımının kısa sürede gelişimi 
oluşturmaktadır. “Bir karış fazla şimendifer” sloganıyla yola çıkan Cumhu-
riyet idaresi 1923 yılında 3756 km olarak devraldığı demiryolu ağını, yirmi 
yedi yıllık bir sürenin sonunda iki katından daha fazla oranda geliştirerek 
1950 yılında 7671 km’ye ulaştırmıştır. Bu gelişim sürecinde, yabancıların 
elinde bulunan demiryolu hatları bizzat devlet tarafından satın alınmış14, 
aynı zamanda devlet yeni hatlar inşa etmiş ve bu hatları işletmiştir.

Yeni inşa edilen demiryolu hatları, eskilerinin aksine tamamen ülke 
menfaatleri çerçevesinde, ülkenin gelişimine yardımcı olmak amacıyla 
inşa edilmiştir. Eski idareden “Ağaç Dalları” şeklinde ve belli bir gücün 
kendi çıkar alanını denetlemenin aracı olarak devralınan hatlar, ulus-dev-
let parolasıyla yola çıkan yeni idare tarafından “Ağ (Network)” biçimine 
ve birbirlerine bağlantılı hale dönüştürülmüştür15. Özellikle ilk on yılda 
demiryolu inşasında çok muazzam bir artış kendini gösterirken, sonraki 
süreçte bir yavaşlama görülür. İlk zamanlar yabancılardan alınan kredi-
lerle gerçekleştirilen demiryolu inşası, özellikle 1933’de Ergani-Diyarba-
kır hattı ve 1934’de Sivas-Erzurum hattı için hazine tahvilleri çıkarılarak 
iç borçlanmaya gidilmiş ve ilk defa yaklaşık 690 km’lik Sivas-Erzurum 
ve Malatya-Çetinkaya hatlarının ihalesini bir Türk şirketi kazanmıştır. Bu 
ihale demiryolu yapımlarında bir dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyet 
idaresi bu tarihten sonra “bir karış daha şimendifer” sloganı yerine “Türk 
bilgisi, Türk sermayesi, Türk müteahhidi ve Türk işçisi ile demiryolu” sloga-
nını kullanmaya başlayacaktır. Böyle bir değişimin yaşanmasında Türk 
mühendisliğinin ve müteahhitlerinin sayı ve beceri düzeylerinin artması 
yanında, yabancı şirketlerin kredi sağlama imkânlarının buhran sebebiyle 
azalmasının da etkisi bulunmaktadır16. 

13  İlhan Tekeli, Selim İlkin, Cumhuriyet’in Harcı, III, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yay., İstanbul, 2004, s.218-219.

14  Bu dönemde yabancılardan satın alınarak millileştirilen şirketlerin liste-
si için bkz: Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, Bilgi Yayınevi, Ankara, 
1969, s.296-297.

15  Tekeli, İlkin, Cumhuriyet’in Harcı, III, s.314.
16  İsmail Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”, Ata-
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında karayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı-
na nazaran büyük bir gelişim göstermemiştir. Karayolu, demiryolu ulaşı-
mının tamamlayıcısı rolünü bu dönemde üstlenmiştir. Karayollarının ge-
lişimine yönelik olarak atılan en önemli adım 1929 yılında Nafıa Vekâleti 
içinde Şose ve Köprüler Reisliğinin kurulması ve eski idare zamanında 
alınmaya başlanan Yol Vergisi17 ile birlikte Yol Kanunu’nun çıkarılması-
dır. Bu kanunda da görüleceği üzere, karayolu inşası daha çok vatandaşın 
üzerine vazifelendirilmiş ve el işçiliğine bırakılmıştır. Devlet yol yapımını 
bizzat üstlenmek yerine, bu görevi il özel idarelerine bırakmıştır.

Kıyı uzunluğu ile Avrupa’daki en uzun kıyıya sahip ülkeler içe-
risinde yer alan Cumhuriyet idaresi, demiryollarına olduğu gibi deniz 
ulaşımına da büyük bir önem vermiş ve bu alanda önemli ilerlemeler 
sağlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında demiryollarında olduğu gibi 
yabancıların ellerinde olan bu ulaşım sektörü için, Türk deniz sularında 
Türk denizcilerinin hâkim olması anlayışından yola çıkılarak, 1 Temmuz 
1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’yla birlikte, hızlı bir milli-
leştirme politikası uygulanmıştır. Böylece kendi kıyılarında deniz ticareti, 
yük ve insan taşımacılığı yapma ayrıcalığı tamamen Türklere bırakılmış-
tır. İlk yıllarda daha çok özel sektörü destekleyen devlet, 1933 yılında Dev-
let Denizyolları’nın kurulmasıyla bizzat sektörün gelişmesine doğrudan 
katkıda bulunmaya başlamıştır. Sanayi planlarında bu sektörün gelişimi-
ne önem verilmiş, eldeki deniz filosu alınan gemilerle modernleştirilmeye 
çalışılmıştır. 1938 yılında denizyolu ulaşımında köklü bir reforma gidile-
rek, deniz ulaştırma ve taşıma sektörleri ile liman işletmecilik hizmetleri 
birleştirilmiş ve İktisat Vekilliği’ne bağlı Denizbank kurulmuştur.18. Fakat 
kısa bir süre sonra banka kapatılarak yerine Devlet Limanları İşletmeleri 
Umum Müdürlüğü ve Devlet Denizyolları İşletmeler Umum Müdürlüğü ad-
larında iki ayrı idare kurulmuş, daha sonra kurumların tek çatı altında 
birleştirilmesinin faydası ön plana alınarak, 1944 yılında bu kurumlar 
Devlet Denizyolları İşletmeler Umum Müdürlüğü çatısı altında birleştirilmiş-

türk Araştırma Merkezi Dergisi, S 35 (Temmuz 1996). Daha ayrıntılı bilgi için 
bkz: İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Ata-
türk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2001.

17  Yol vergisi, 18 ile 60 yaşları arasındaki her erkek vatandaşın ödemek zo-
runda olduğu bir vergidir. Nakdi ödeme yapamayanlar, bunun karşılığı 
belli gün karşılığı çalışarak vergisini ödemiştir.  İlk yıllarda bedeni ödeyen 
sayısı fazla iken zamanla bu sayı azalmış ve nakdi ödeyen sayısı artmıştır.

18  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Erdal As, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikala-
rı (1923-1960), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2013.
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tir. Cumhuriyet idaresi devraldığı filoyu, 1939 yılında 260.170 tona, 1945 
yılında ise 318.907 tona çıkarmıştır. Liman yapımına özen gösterilmiş, ya-
bancıların elinde var olan limanlar devletleştirilmiştir. İstanbul ve İzmir 
Limanı 1925, Haydarpaşa 1927 tarihinde Türklerin yönetimine geçmiştir19.

16 Şubat 1925 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle “Türk 
Tayyare Cemiyeti” kurulmuştur. Kuruluş amacı, Türkiye’de havacılık sa-
nayisini kurmak, havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini 
anlatmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağla-
mak; bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiş-
tirmekti. Bu amaç etrafında 1926 yılında “Tayyare Makinist Mektebi” açıl-
dı ve Alman Junkers firmasıyla işbirliğine gidilerek Kayseri’de “Tayyare 
Otomobil ve Motor A.Ş.” kuruldu. Devlet ve halk bütünleşmesi sağlanarak, 
büyük bir özveri sonucunda, Cumhuriyet’in ilk on yılında 351 tane uçak 
satın alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlandı. 1925 yılında Ankara 
Akköprü’de planör fabrikası kuruldu ve zamanla bu kurum yılda yüz 
elli planör üretecek konuma geldi. 1933 yılında Hava Yolları Devlet İşletme 
İdaresi kurularak, ülkemizde sivil havacılığın gelişimine yönelik önemli 
bir adım atıldı. 1935 yılında İstanbul’da Nuri Demirağ tarafından her şeyi 
yerli olan ilk uçak fabrikası kurularak, uçak yapımına başlandı. Aynı yıl 
Atatürk tarafından, pilot yetiştirmek amacıyla “Türkkuşu” kurumu kurul-
du. Gençlerin eğitimi amacıyla, 1936 yılında İnönü’de planör kampı, 1937 
yılında Ankara ve İzmir’de birer paraşüt kulesi açıldı. 1937 yılında Eti-
mesgut Uçak Fabrikası, 1948 yılında da Gazi Motor Fabrikası’nın kurulması 
ile Türk havacılığı çok önemli bir gelişim gösterdi20. Tüm bu gelişimin so-
nucu Türkiye, bölgesinin en önemli hava gücüne sahip ülkesi konumuna 
yükseldi. 

Cumhuriyetçi kadronun iktisadi hayattaki öncelikleri arasında 
tarımsal gelişme de yer alıyordu. Coğrafi ve iklimsel olarak tarıma son 
derece uygun olan ülke, zirai üretim açısından potansiyelin çok altında 
bir üretim gerçekleştiriyordu. Uzun savaş yıllarının yarattığı olumsuz-
lukların (nüfus kaybı, göç hareketleri vb.) yanında; makineleşme, sulama 
gibi modern tekniklerin olmadığı, geleneksel tarım yöntemlerinin halen 
hakim olduğu; toprak ağalığı ve aşiret düzeninin etkisini yoğun olarak 
sürdürdüğü zirai yapıdan verim almak zordu ve bu durumun bir an önce 
değişmesi önem arz ediyordu. Zirai kalkınma, hem nüfusun önemli bir 

19  Tekeli, İlkin, a.g.e., s.441.
20  Saime Yüceer, “Atatürk’ün Güvenlik Politikasına Bir Örnek: Türk Tayyare 

Cemiyeti-Bursa Örgütü”, Atatürkçü Bakış, II/ 3 (Bahar 2003), s.14-15.
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bölümünün yaşadığı kırsal alanda bir refah ortamı sağlayacak ve geniş 
halk kitlelerinin yeni rejimle olan diyalogunu güçlendirecek, hem de sana-
yi ve altyapı alanlarında yapılmak istenen gelişmeye destek sağlayacaktı. 
1927 yılında yapılan Zirai Sayıma göre ülke içinde 1.751.239 çiftçi ailesi-
nin mevcut olduğu ve çiftçilerin tüm nüfusa oranının %67,7’ye ulaştığını 
görüyoruz21. Zirai gelişimi sağlamak adına Türk tarımı ve çiftçisi üzerin-
de yüzyıllardır büyük bir yük olan ve devlet bütçesinin beşte bir gelirine 
denk gelen “Aşar Vergisi” 1925 yılında kaldırıldı. Böylece Türk köylüsü 
bir rahatlama yaşarken; aşarın kaldırılması iktisadi çevreler ve kamuo-
yunda da büyük bir destek gördü22. Aynı yıl “Tarımda Modern Kalkın-
maya Model” olması adına bizzat Atatürk tarafından Ankara’da Gazi Or-
man Çiftliği kuruldu. Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel 
açıdan görmek ve çözmek, ziraat yüksek mühendisleri yetiştirmek ve bu 
alanda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla Yüksek Ziraat Oku-
lu 1930 yılında açıldı. Cumhuriyetin onuncu yılında, bizzat Atatürk’ün 
emriyle okulun ismi Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne dönüştürüldü. Tarımda 
traktör sayısı 1923’te 220 iken, 1929’da 2000’i aştı. Pulluk ve diğer tarım 
ürünleri kullanımı da aynı oranda arttı. Yurtdışından ithal edilen makine 
ürünlerinin üçte birini tarım makineleri oluşturuyordu23. 

Cumhuriyet’in geçmiş idareden devraldığı hayvan varlığı sınırlıy-
dı. Savaşlar, salgın hastalıklar ve genel bakımsızlık hayvancılığı olumsuz 
etkilemişti. Hayvan sayısı az, cüsseleri küçük, sıklet ve verimleri düşüktü. 
Bu nedenlerle Cumhuriyet idaresi damızlık yetiştirmeye önem vermiş; ik-
lim ve toprak özelliklerine uygun hayvan yetiştirmek üzere 1924 yılında 
Karacabey Harası’nı kurmuştur. Sonrasında 1928, 1929 ve 1934 yıllarında 
Sultansuyu, Çukurova, Çifteler ve Konya Haraları kurulmuştur24.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanması planlanan iktisadi po-
litikaların bir ayağını da nüfus siyaseti oluşturuyordu. Uzun savaşların 
ardından, ülke nüfusu sağlıklı ve dinamik bir ekonomik sistemin kurul-
ması önünde engeldi. Ülkenin bir an önce nüfusunu arttırmaya yönelik 

21  Haluk Cillov, “İktisadi İstatistiklerimizde 50 Yıllık Gelişmeler”, İktisat Fa-
kültesi Mecmuası, C 30, S 1-4, s. 36.

22  Kenan Kırkpınar, “Aşar Vergi Sisteminin Kaldırılışı”, Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmaları Dergisi, S 2 (1992), s. 125.

23  Çağlar Keyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929), 2. Bs., Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1993, s. 49.

24  Zafer Toprak, “Türkiye Tarımı ve Yapısal Gelişmeler 1900-1950”, Türkiye’de 
Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der: Şevket Pamuk-Zafer Toprak, Yurt Yayın-
ları, Ankara, 1988, s. 28.
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bir siyaset yürütme gereği duyacaktı. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin milli 
siyasetini Mustafa Kemal şöyle ortaya koymaktaydı: “Milli hudutlarımız 
içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanarak mevcudiyetimizi muhafaza 
etmek, millet ve memleketin hakiki saadet ve ilerlemesine çalışmak, rastgele doğan 
emeller peşinde milleti meşgul etmemek ve aldatmamak, medeni cihanda medeni 
ve insani muameleyi ve dostluğu beklemek”25 Bu siyasetin sonucu, yapılacak 
olan yasal ve idari düzenlemelerle hem mevcut nüfusu kayıt altına almak 
hem de ölümleri azaltacak, buna karşın doğumları artıracak politikalar 
üreterek, ülkeyi şenlendirmekti26. Bu nüfus siyasetinin önemli bir ayağı 
iktisadi adımlardı. Hızlı ve planlı bir iktisadi kalkınma, nüfusun hızla ar-
tışı için gerekliydi. Sanayisi hızla gelişen ülkelerin nüfusları da bu yönde 
paralellik gösteriyordu27.  

Cumhuriyet rejiminin iktisadi hayatta Türk milletine sağladığı 
önemli bir diğer kazanç, ülkenin artık kendi maliye ve bütçe politikala-
rına egemen olabilmesiydi. Denk bütçe, ekonomik kurmayların üzerinde 
titizlikle eğildiği konuların başında geliyordu. Atatürk, 1937 yılı Meclis 
açılış konuşmasında Cumhuriyet rejiminin denk bütçeye verdiği önemi 
şu sözleriyle ifade etmektedir: “Cumhuriyet bütçelerinin taayyün eden ve da-
ima kuvvetlenmesi gereken müşterek hususiyetleri, yalnız denkli oluşları değil, 
aynı zamanda, koruyucu, kurucu ve verici işlere, her defasında daha fazla pay 
ayırmakta olmalarıdır”28. 

Dış ticaret dengesine bakıldığında, Cumhuriyet’in ilk yedi yılında 
ihracatın ithalatı karşılayamadığını ve devamlı surette açık verildiği gö-
rülmektedir. Böyle aleyhte bir durumun oluşmasında, Lozan’da gümrük-
lerin beş yıl boyunca tam denetime girmesini engelleyen kararın önemi 
büyüktü. Ayrıca hükümetin elinde kambiyo29 işlemlerini yürütebilecek 
bir merkez bankasının ve kambiyo kuru politikasında kullanabileceği al-
tın ve döviz rezervlerinin bulunmaması da dış ticaret açıklarının gerek-
çeleri arasındaydı30. Bu dönem ihracatında, zirai ürünler ülkenin %90-95 

25  Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, 1. baskı, Milli Eğitim Ba-
sımevi, İstanbul, 1971, s.112.

26  Fevzi Çakmak, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya 
Yönelik Girişimler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VIII/ 18-19 
(2009-Bahar/Güz), ss. 89-115.

27  Bu konu hakkındaki rapor ve gözemleler için bkz: 1930 Sanayi Kongresi 
Raporlar Zabıtlar, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara.

28  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, I,s. 417.
29  Kambiyo: İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
30  Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 5. Baskı, Tarih Vakfı 

Yurt Yay., İstanbul, 2002, s. 170.
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oranında, önemli bir kalem tutarken; bu ihraç ürünleri içinde ilk sıraları 
tütün, kuru üzüm, pamuk, fındık, afyon, halı, tiftik ve kuru incir almakta-
dır31. İhracat, ithalatımızı karşılamazken, 1929 ekonomik buhranı sonrası 
ithalat rakamları hızlı bir artış gösterirken, ihracatta aynı oranda bir geri-
leme gözlenmiştir. Dünya piyasalarına sunduğumuz birçok zirai ürünün 
fiyatlarında düşüşler gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret Rakamları

Yıl İthalat 
(Milyon TL)

İhracat 
(Milyon TL) Fark

1926 234,6 186,4 -48,2
1927 211,3 158,4 -52,9
1928 223,5 173,6 -50
1929 256,2 155,2 -101

Kaynak: Ali İktisat Meclisi Raporları, Başvekalet 
Müdevvenat Matbaası, Ankara, 1932, s. 14.

Fakat 1929 Dünya Ekonomik buhranı sonrası değişen iktisadi politi-
kalarla birlikte 1930 yılından itibaren dış ticaret devamlı fazla vermiş32, bu 
durum 1947 yılında ABD tarafından “Marshall Yardımı” adı altında başla-
yan döneme kadar devam etmiş; bu tarihten günümüze kadar ki dönem 
içinde yılların hiçbirinde ihracatımız ithalatımızı karşılayamamıştır33. Dış 
ticaretin sürekli fazla vermesi altın ve döviz stoklarında artışa yol açmıştır. 
Altın stoku, 1932-1945 yılları arasında 14,5 tondan 210,8 tona yükselmiştir. 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 260 milyon dolarlık döviz ve altın rezervi 
ile 60 milyon dolarlık çevrilemez yabancı paraya sahip bir Türkiye vardı34.

   

31   Ali İktisat Meclisi Raporları, Başvekalet Müdevvenat Matbaası, Ankara, 
1932, s. 5-6; 23.

32  1938 yılında dış ticaret açık vermiş, bunun nedeni de Türkiye’nin kliring 
antlaşmalarının kurtarılarak serbest ticaret yapılmak istenmesidir. Fakat 
açık sonrası bundan vazgeçilmiş, sınırlandırma uygulamalarına devam 
edilmiştir.

33  İstatistiki Göstergeler 1923-2013, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2014, s. 
439-440.

34  Kepenek, Yentürk, age, s. 78.
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Korumacı-Devletçi Dönem (1930-1939)
1929 yılında tüm dünyada etkisini gösteren ekonomik buhran, 

Türkiye’de de çok ağır hissedildi. Ülke içinde fiyat ve üretim düşüşleri 
ortaya çıkarken, işsizlik arttı ve ekonomik durgunluk yaygınlaştı. Ülkenin 
içine düştüğü ekonomik dar boğaz yaşam şartlarını iyice zorlaştırırken; 
halk arasında ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok intihar olayı görül-
meye başladı35. O günlerin sıkıntılı günlerine bizzat bir yurt gezisinde 
tanık olan Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, yaşadığı üzüntüyü Ha-
san Rıza Soyak’a şu sözleriyle aktarıyordu: “Bunalıyorum çocuk, büyük bir 
ızdırap içinde bunalıyorum. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen 
dert, şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi, manevi bir perişanlık 
içinde. Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz; maatteessüf memleketin hakiki durumu 
bu işte!”36.

Cumhuriyet’in ilk yedi yılında görece olarak tarım sektöründe bir 
iyileşme yaşanmış olsa da, sanayi alanında istenen gelişme sağlanama-
mıştı. Özel sermayenin yetersizliği, yetişmiş ve kalifiye insan gücünün az-
lığı, ülke altyapısının eksiklikleri gibi pek çok neden buna gerekçe olarak 
gösterilebilir. Ülke içinde yaşanan iktisadi çıkmaz sonrası, Türkiye’deki 
iktisadi hayat sil baştan ele alınarak, zirai ile sanayi gelişmelerini ön plana 
alan bir programın uygulamaya konulması ile tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de devletin ekonomi içerisinde yer aldığı milli bir sanayi oluş-
turmak gerektiğine yönelik düşünceler güç kazandı37. Cumhuriyet Halk 
Fırkası’nın 1931 yılında kabul edilen programında devletçilik ilkesi şu şek-
liyle tanımlandı38: “Ferdî mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün oldu-
ğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirmek için 
milletin umumî ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde - bilhassa iktisadî 
sahada – Devleti filen alâkadar etmek mühim esaslarımızdandır”. Atatürk ise 

35  1929 yılı Dünya ekonomik buhranının ülke içinde ve İzmir yerelindeki 
gündelik hayata olan yansımalarına yönelik bir çalışma için bakınız: Alev 
Gözcü, “Bir İntiharın Soyo-Ekonomik Arkaplanı: Dünya Ekonomik Buna-
lımının İzmir Örneğinde Gündelik Yaşama Yansımaları”, Çağdaş Türkiye 
Tarihi Araştırmaları Dergisi, C 6, S 14 (2007/Bahar), ss. 85-101.

36  Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, 7. Bs., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 
2014, s. 389.

37  Alev Gözcü, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye, Libra Yay., İstanbul, 
2013, ss.467-471.

38  CHF Nizamnamesi ve Programı-1931, TBMM Matbaası, Ankara, s. 31.
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uygulamaya konulacak iktisadi programı şöyle tanımlamaktadır39: “Bizim 
takibine uygun gördüğümüz devletçilik prensibi bütün istihsal ve tevzi vasıtala-
rını fertlerden alarak, milleti büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek iste-
yen ve ferdi teşebbüs ve faaliyetlere meydan bırakmayan kolektivizm, komünizm 
gibi bir sistem değildir. Bizim takip ettiğimiz devletçilik ferdi mesai ve faaliyeti 
esas tutmakla beraber milletin umumi ve yüksek menfaatlerini icap ettirdiği işler-
de bilhassa iktisadi sahada Devleti fiilen alakadar etmektir.” 

Suna Kili, Atatürk’ün ekonomi alanında inşa ettiği yeni düşünceyi 
şu sözlerle tanımlar: “Bağımsızlığa kavuşmuş, sömürge durumundan kurtula-
rak çağdaşlaşmaya yönelmiş toplumların çoğunun, özellikle 1980’li yıllara kadar, 
uygulamaya çalıştığı planlamalı karma ulusal kalkınma sistemi ilk defa Atatürk 
Devrim Modeli’nde oluşturulmuş, uygulanmaya konmuştur. Bu yönteme, bir 
ara sistemden çok, çağdaşlaşma çabasındaki ülkelerin örnek ulusal kalkınma mo-
deli demek daha gerçekçi bir tanımlama olacaktır”40.

“Korumacılık ve Devletçilik” olarak niteleyebileceğimiz dönemin ba-
şında, hükümet dış ticaret politikası ile sanayileşme politikası arasında 
bir uyumu sağlamak adına, kambiyo kontrolü, ikili ticaret antlaşmaları ve 
ithalat üzerindeki fiziki kısıtlamalar türünde uygulamalara gitti41. Sanayi 
ve Maadin Bankası, sanayinin ihtiyacı olan uzun vadeli ve ucuz kredi im-
kanları sağlamaktan uzaktı. Ayrıca 1927 yılında kabul edilen Teşvik-i Sa-
nayi Kanunu da ihtiyaca ve milli sanayi hareketine destek verme imkanını 
sağlamıyordu42. Devletçi sanayi programının uygulanmasında ve Türki-
ye’deki kamu girişimciliğini örgütlemek adına 1933 yılında Sümerbank ku-
ruldu. Bankanın temel işlevi devlet imalat sanayi yatırım programlarını 
uygulamak ve kurulacak devlet fabrikalarını işletmekti43. 

Sanayileşmenin ilk aşamasında hammaddesi ülke içinden temin 
edilen ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek olan ürünlerin üretimine önce-
lik verildi. İkinci önemde ham olarak ihraç ettiğimiz ürünleri işlenmiş hale 
getiren sanayi tesisleri inşa etmek geliyordu. Ayrıca ülke içinde tüketimi 

39 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, 3. Bs., Turhan Kitabevi, 
1984, s. 263.

40  Suna Kili, Atatürk Devrimi-Bir Çağdaşlaşma Modeli, 10.bs., Türkiye İş Banka-
sı Kültür Yayınları, İstanbul, 2006, s. 100.

41  Tezel, a.g.e, s. 167.
42  Ali İktisat Meclisi Raporları, Başvekalet Müdevvenat Matbaası, Ankara, 

1932, s.34-35.
43  Janset Özen Aytemur, Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri Sü-

merbank (1930-1945), Libra Yayınları, İstanbul, 2010, s.181-182.
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olmakla birlikte hammaddesi ülke içinde yetişmeyen ürünlerin zamanı 
gelince üretimine imkan verilecek bir sanayileşme düşüncesi de gün-
demde yer aldı. Tüm bu sürecin baş aktörü devlet olacaktı. Ülke içindeki 
ferdi müteşebbisin ve sermayenin azlığı, iktisadi kalkınmada devleti öne 
çıkarıyordu. Fakat kurulması planlanan iktisadi düzen içinde her daim 
devletin baskın olması düşünülmezken; her alanda özel müteşebbislerin 
teşvikine önem verilecek, halkın ekonomiye katılımı sağlanacaktı. Devlet 
ile özel sektör arasında eşit şartlar altında, ayrıcalık olmaksızın bir denge 
kurulacaktı. Yeterli gelişme sağlandığında ve zamanı uygun olduğunda 
devlet belli iş kollarını gelişen özel sektöre devredecekti. Sonrasında dev-
let gelişimi planlanan farklı sektörlerde yatırımlarına devam edecekti44. 
Bu öncelikler etrafında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı(BBYSP) yapıldı ve 
1934 yılından itibaren uygulamaya başlandı45. Temel tüketimi hedef alan 
beş alanda sanayi kurulması düşünüldü: Dokuma, Maden İşleme, Kağıt, 
Kimya ve Cam-Çimento. Yatırım malları (makine vb.) alanına yatırım, 
hem mali hem de eğitim ve insan kaynağı sınırlılıkları nedeniyle, o günler 
için acil bir öncelik taşımıyordu. Temel tüketimi hedef alacak yatırımlarla, 
yüzyıllardır dışa bağımlı olan ülke, dış alımına son verecek; kendi üretti-
ğini kendi tüketen, kendi kendine yetebilen bir ülke haline getirilecekti. 
Bu hedef yolunda BBYSP ile yapılacak üretim, dışalımın %44’ünü kar-
şılayabilecekti46. BBYSP, sanayileşmeyi hedeflediği için, tarım ve hizmet 
sektörünün bu planda yer almadığını görürüz.1936 yılında İkinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı(İBYSP)’nın hazırlıklarına başlanırken; madencilik, ev yaka-
cak sanayi ve enerji, toprak, gıda maddeleri, kimya, makine ve denizcilik 
alanlarında yatırım planlandı.   

1930’lu yıllarda uygulanan “İktisadi Devletçilik” politikasının yasal 
çerçevesi de hazırlanmıştı. Bu yasal düzenlemeler arasında özetle şunlar 
yer alır47: 

- 1932 yılında çıkarılan ve çay, şeker ve kahve ithalatını tek elden ve 
takas yoluyla yapılabilmesi adına ithalatın hükümet tarafından yapılması 
zorunluluğunun getirilmesi. 

44  Ali İktisat Meclisi Raporları-Türkiye’de Sanayi Nasıl Teessüs ve İnkişaf Edebilir?, 
Başvekalet Müdevvenat Matbaası, Ankara, 1933, çeşitli sayfalar 

45  Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı 
1933, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1972.

46  Kepenek, Yentürk, a.g.e, s. 69.
47  Çavdar, a.g.e, s. 249-250.
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- Ticaretin devlet tarafından denetimini sağlamak adına, 1930 yılın-
da ticarette tağşişin men’i ve ihracatın murakabesi ve korunması adına 
çıkarılan yasa.

- Tefeciliği önlemek ve bireysel kredi verenlerin denetimini sağla-
mak adına 1933 yılında “Ödünç Para Verme Yasası”nın çıkarılması.

- Kısa ve uzun vadede buğday fiyatlarındaki dalgalanmaları önle-
mek amacıyla Ziraat Bankası’nın piyasadan alım yapmasına imkan sağla-
yacak olan yasanın 1932 yılında çıkarılması.

- İktisat bakanlığının sanayi ürünlerinin maliyet ve satış fiyatlarını 
denetleme ve tespit etmeye, bu amaçla da teşebbüslerin işletme ve idare 
şartlarını, genel iktisadi durumlarını incelemeye yetkili kılan, “Endüstri-
yel mamulatın maliyet ve satış fiyatlarının kontrolü ve tespiti hakkında 
yasa”nın 1936 yılında çıkarılması.

- 1933 yılında, Devlet Sanayi Ofisi ve Sanayi Kredi Bankası’nın bir-
leşmesiyle Sümerbank’ın kurulması. Sümerbank, devlete ait bütün sanayi 
kuruluşlarının projelerini hazırlamak, bunları oluşturmak ve yönetmekle 
yükümlü kılınmıştı.

- 1934 yılında limanların hükümet idaresine verilmesi.
- 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yasası.
- 1935 yılında Etibank Yasası.
- 1938 yılında çıkarılan tütün ve tütün inhisarları yasası.
- 1939 yılında çıkarılan barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, 

fişek ve revolver inhisarı yasası.
1930-1939 yılları arasında Türk dış ticaretinde ilk dört sırada Al-

manya, İtalya, ABD ve İngiltere yer alıyordu. Türkiye’nin bu ülkelere 
yaptığı ihracatın cari değeri içindeki payı toplam %63; ithalatın cari de-
ğeri içindeki payı %61’di. Özellikle Almanya ile artan bir ticari hacim söz 
konusu olmuş; 1939 yılına gelindiğinde Türkiye ithalatının %51 ve ihraca-
tının %37 sini bu ülke ile yapar duruma gelmişti. Diğer yandan İtalya’nın 
Türkiye’nin ithalat ve ihracatının toplam değerindeki payı 1924-1929 
aralığında %19’dan 1930-1939’da %10’a; İngiltere’nin payı %13’ten %8’e; 
Fransa’nın payı %12’den %5’e düşmüştü. ABD’nin payı her iki dönem için 
%9 kadardı. Bu dönem içinde Almanya dışında Sovyet Rusya ile olan tica-
rette bir miktar artış gözlemlenmektedir48. 

48  Tezel, a.g.e, s. 179.
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DIŞ TİCARET VERİLERİ 1933-1945 (Cari Fiyatlarla,Milyon TL)

Yıl İhracat İthalat Açık (-)
Fazla (+)

İhracat
İthalat
Oranı

İhracat Fiyatı
İthalat Fiyatı

Oranı
1933 96,2 74,7 +21,5 128,8 67,1
1934 92,1 86,1 +5,3 106,1 69,8
1935 95,8 88,8 +7 107,9 79,5
1936 117,7 92,5 +25,2 127,2 92,9
1937 138 114,5 +23,6 120,6 89
1938 144,9 149,8 -4,9 96,7 90,6
1939 127,4 118,2 +9,2 107,8 89,5
1940 111,4 68,9 +42,5 161,7 84,6
1941 123,1 74,8 +48,3 164,6 98,3
1942 165 147,7 +17,3 111,7 109,3
1943 257,2 203 +54,1 126,7 78,5
1944 232,5 164,9 +67,6 141 65,1
1945 218,9 126,2 +92,8 173,4 70,9

Kaynak: Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 14.basım, 
Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 77.

1930-1939 yılları arasında sanayinin sabit fiyatlarla büyüme hızla-
rının ortalaması %10,3’tür. Gerçek kapasite artışını temsil eden bu sanayi 
büyümesi gerçekleştiği dönemde, sermaye birikimi milli hasılanın ortala-
ma olarak %101’ini bulmuş; Cumhuriyet tarihinin bundan sonraki hiçbir 
döneminde, 1930-1939 yıllarının ortalama büyüme hızına ulaşılamamıştır. 
1929 yılında cari fiyatlarla milli hasılanın %9,9’unu oluşturan sanayi kesi-
minin payı 1939’da %18,3’e çıkmıştır.

Bu dönem içinde tarım kesiminde de olumlu bir gelişme göster-
di, fakat sanayi alanındaki gibi hızlı bir artış görülmedi. Yıllık ortalama 
büyüme hızı %5,1’dir. Bu dönem boyunca buğday üretiminin %94, tütü-
nün %56, şeker pancarının %754 arttığını; ihracattan iç piyasaya yönelen 
pamuk üretiminin ise %8 gerilediğini görürüz. 1927 yılı tarihli Teşvik-i 
Sanayi Kanunu’nun halen yürürlükte olduğu bu dönem içinde özel sek-
tör karlarında da artışların olduğu gözlemlenir. 1932-1939 yıllarında özel 
sanayi karlarının milli gelir içindeki payı %3,4’ten %6,2’ye yükselmiştir49.

49  Boratav, a.g.e, ss. 70-75.
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Türk parasının değerini korumak ve denetimini sağlamak adına 
1930 yılında Merkez Bankası kuruldu50. Türk Parasını Koruma Kanunu ile 
birlikte Türk lirasının değerini korumak adına, 1939 yılına kadar para su-
numu hemen hemen hiç arttırılmadı. 1930’ların başında 160 milyon lira 
dolayında olan para miktarı, 1938’de 219 milyon liraydı. Bu miktar on yıl 
boyunca, yılda sadece %0,5 gibi çok az bir artış gösterdi. Bu durum artan 
ulusal gelir karşısında, para sunumunun çok az artmasına ve bunun so-
nucu olarak toptan eşya fiyatlarının artmamasıyla sonuçlanmıştı. Sanayi 
de devletçi uygulamaların yoğunlaştığı bu dönemde hükümetler yatırım 
harcamalarını bütçeden karşılarken; denk bütçe uygulamasına bu dönem 
içinde özen gösterildi; bütçede açık verilmesinden kaçınıldı. Bütçenin, %70 
gibi önemli gelir kaleminin dolaylı vergiler olduğunu düşündüğümüzde, 
devlet elinde bulunan tuz, şeker, kibrit ve benzeri tüketim maddelerinden 
elde ettiği gelir, sanayi harcamalarına aktarmıştır. Bu dönem içinde dev-
letin dış sermaye kaynağına çok fazla yönelmediğini görürüz. ABD’den 
sağlanan 10 milyon dolar Merkez Bankası’nın kuruluşunda; Sovyetler-
den sağlanan 10,5 milyon lira, başta dokuma olmak üzere sanayileşmede; 
İngiltere’den sağlanan 16 milyon İngiliz Sterlini de Karabük Demir-Çelik 
Fabrikası’nın yapımında kullanılmıştır. Aynı yıllarda Almanya’dan da 
kredi kullanılmıştır. Dönem içinde iç borçlanmanın ise yüksek olduğunu 
ve bütçenin yaklaşık dörtte birini karşıladığını söyleyebiliriz51.   

Korkut Boratav, 1930’lu yıllardaki iktisadi gelişimin ekonomik 
ve toplumsal gruplarda yaratmış olduğu değişimleri özetleyerek şu yo-
ruma gitmiştir: “Sanayileşme için gereken sermaye birikiminin kaynaklarını 
oluşturmak ve bu kaynaklara (artığa) el koymanın mekanizmalarını oluşturmak 
gerekiyordu. Sonuçta sanayileşmenin yükü öncelikle köylüler (özellikle buğday 
üreticileri), ikinci olarak da işçi sınıfı tarafından paylaşıldı; önceki dönemle kar-
şılaştırılırsa dışa dönük ticaret burjuvazisinin göreli durumu da bozuldu. Bürok-
rasi ve teknik kadroların durumunun belli bir istikrar gösterdiği tahmin edilebil-
mekte; buna karşılık burjuvazinin devletle iş yapan içe dönük aracı katmanları 
ile sanayici kesimleri göreli durumlarını düzeltmekte ve (ana aktör olan devletin 
yanı sıra) sermaye birikim sürecine katkı yapmaktadırlar”52.

50  Merkez Bankası’nın kuruluş çalışmaları hakkında bkz: İlhan Tekeli, Selim 
İlkin, Cumhuriyet’in Harcı, II, 2.baskı,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstan-
bul, 2010, ss. 181-200.

51   Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 14.basım, Remzi Ki-
tabevi, İstanbul, 2003, ss. 65-67.

52  Boratav, a.g.e, s. 79.
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1930 yıllarda uygulanacak olan iktisadi politika içinde sanayileş-
meyle birlikte zirai kalkınmanın da yer aldığı bir karma ekonomik sis-
tem uygulanmaya çalışıldı. Zirai alandaki politikaların üç işlevi yerine 
getirmesi bekleniyordu: 1. Milli iaşeyi sağlamak; 2. Milli sanayi hal ve is-
tikbalindeki ihtiyaçları gereğinde gerekli hammaddelerle beslemek ve 3. 
İhracatı çoğaltarak bu sanayi kalkınmasının gerektirdiği dış parayı sağla-
mak53. Bu dönem içinde tarımsal gelişmeye yönelik olarak kurulan kamu 
iktisadi teşekkülleri içinde Tekel, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.(1935), Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri (1935), Zirai Kombinalar (1937), 1932 yılında Zi-
raat Bankası’na bağlı olarak kurulan, 1938 yılında bağımsız bir tüzel kişi-
lik alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yer alır54. TMO, başlangıçta buğday 
olmak üzere, zamanla diğer tarımsal ürünlerde de destekleme alımları 
yapacaktır. Tek Parti dönemi boyunca Ziraat Bankası, tarım sektöründe 
motor işlevi üstlenir. 1924 yılında bir yasayla banka 30 milyon lira serma-
yeli ve 99 yıl süreli bir anonim şirket olur. Bankaya tarımsal kredi yanın-
da her türlü bankacılık faaliyetinde bulunabilme yetkisi tanınır. Banka, 
bankacılık alanı dışında tarımın geliştirilmesine yönelik değişik işlevler 
üstlenmiştir55. 1937 yılında çıkarılan “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanunu” ile bankanın sermayesi 100 milyon liraya çıkarılmıştır56.   

1930’lu yıllarda madencilik ve enerji sektörü de önemli bir ivme 
göstermiştir. Devletçi bir sanayileşme politikasının yürütülmesi, döviz 
gereksinimleri madenciliğe önem verilmesini gerekli kılıyordu. 1935 yı-
lında Maden Tetkik Arama (MTA) ve Etibank’ın kurulması kritik bir adımdı. 
MTA, maden arama, bulunla ilgili bilimsel araştırmaları yapma, labora-
tuarlar kurma ve personel eğitmek gibi görevleri üstlenirken; Etibank, 
madenlerin işletilmesi, her türlü işleme, alım-satım, ruhsat ve benzeri fa-
aliyetleri yürütecek, ek olarak bankacılık faaliyetinde bulunacaktı. Krom 
ve demir başta olmak üzere, madenlerle ilgili üretim ve arama çalışmaları 
yaygınlaştırılırken; taşkömürü ve bakır madenlerinin işletme yetkisi, sıra-
sıyla Fransız (Societe Heravlee)  ve Alman (Deutsche Bank) ortaklarından, 
1936’da satın alındı. Petrol bulma çalışmaları ısrarla yürütüldü ve 20 Ni-
san 1940 tarihinde Raman’da bir kuyu açıldı ve günlük 10 ton dolayında 

53  İlhan Tekeli-Selim İlkin, “Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları (Modern-
leşme Çabaları), Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der: Şevket Pa-
muk-Zafer Toprak, Yurt Yayınları, Ankara, 1988, s. 39. 

54  Çavdar, a.g.e, s. 265.
55  Toprak, “Türkiye Tarımı ve…”, s. 24.
56  On Beşinci Yıl Kitabı, s. 142.
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üretim sağlanmıştı. Bu gelişmelerin yanında, sektördeki kişi başına verim, 
sermaye ve teknoloji yetersizlikleri devam ediyordu57.  

1928 yılından başlayarak millileştirilen yabancı sermayeli şirketler 
şunlardır58:

1. Anadolu, Mersin-Tarsus-Adana demiryolu ve Haydarpaşa Liman 
Şirketi 1928 yılında 204 milyon İsviçre Frankı ödenerek satın alınmıştır.

2. Mudanya-Bursa Demiryolu T.A.Ş. 1931 yılında 50.000 TL karşılığı 
devletleştirilmiştir.

3. 1932 yılında Keçiborla Kükürt Madeni’nin işletme imtiyazı iptal 
edilmiştir.

4. 1933 yılında çıkarılan bir yasayla İstanbul Türk Anonim Su Şirke-
ti İstanbul Belediyesine

Devredilmiştir.
5. 1933 yılında İzmir Rıhtım Şirketi, 7.827.90 Fransız Frank’ı ödene-

rek devletleştirilmiştir.
6. İzmir-Kasaba, İzmir-Afyon ve Manisa-Bandırma demiryolu hat-

ları 1934 yılında 162.468 bin Fransız Frangı ödenerek satın alınmıştır.
7. 1934 yılında İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo T.A.Ş. satın alın-

mıştır.
8. 1935 yılında Aydın Demiryolu Şirketi 1.825.840 Sterlin ödenerek 

satın alınmıştır.
9. Ergani Bakır T.A.Ş’nin %50 Alman sermaye payı 850.000 liraya 

alınmıştır.
10. 1936 yılında İstanbul Telefon T.A.Ş. 800.000 Sterlin ödenmiştir.
11. 1937 yılında Ereğli limanı, Zonguldak-Çatalağzı demiryolu, Kö-

mür madeni 3.5 milyon lira karşılığı devlete geçmiştir.
12. 1937 yılında Şark Demiryollan T.A.Ş. için 20.760 bin İsviçre 

Frank’ı ödenmiştir.
13. 1938 yılında İzmir telefon T.A.Ş. 1.200.000 liraya satın alınmıştır.
14. 1938 yılında Üsküdar ve Kadıköy T.A.Ş., Şirket haklarını 400.000 

lira karşılığı satmıştır.

57  Kepenek, Yentürk, a.g.e, s. 72-73.
58  Cumhuriyet’ten Bu Yana Türkiye Ekonomisinin Gelişimi ve Geleceğe Bakış, İs-

tanbul Ticaret Odası Yay., İstanbul, 1989, s. 20.
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15. 1938 yılında İstanbul Türk Anonim Elektrik Şirketi satın alın-
mıştır.

16. 1939 yılında İstanbul Tramvay Şirketi 169 bin Sterlin ödenmiştir.
17. 1939 yılında İstanbul Türk Anonim Tünel Şirketi için 175.000 lira 

ödenmiştir.
18. 1939 yılında Ankara Elektrik, Ankara Havagazı ve Adana Elekt-

rik T.A.Ş. 6.616.131 lira karşılığı satın alınmıştır.
19. 1939 yılında Bursa ve Müttehit Elektrik T.A.Ş. için 295.110 Ster-

lin ödenmiştir.
20. 1939 yılında Kuvarshan Bakır Madeni’ndeki Siemens firmasının 

iltizam hakkı, ödenmeyen vergi borçları karşılığı hazineye geçmiştir.
21. 1940 yılında Bira Fabrikalan T.A.Ş. (Bomonti-Nektar) için 400.000 

lira ödenmiştir.
22. Ilica İskele-Palamutluk Demiryolu T.A.Ş. için 1941 yılında 10.000 

TL ödenmiştir.
23. 1943 yılında Kibrit-Çakmak İnhisarı imtiyazı 1 milyon dolar kar-

şılığında geri alınmıştır.
24. 1943 yılında İzmir Tramvay ve Elektrik T.A.Ş. için 10.233.800 

İsviçre Frank’ı ödenmiştir.
25. 1944 yılında İzmir Suları A.Ş. için 1.399.157 İsviçre Frank’ı kar-

şılığı TL ödenmiştir.

İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1945)
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na katılmadığı halde, gerek savaşın 

dünya ticaretine getirdiği olumsuzluklar gerekse devletin savaş boyunca 
uyguladığı politikalar nedeniyle, iktisadi alanda sıkıntılı bir dönem yaşa-
mıştır. Savaş boyunca askeri harcamaların arttırılması, büyük bir ordu-
nun beslenmesi ve ithalatın daralması ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi. 
Savaş boyunca devlet bütçesinin ortalama %55’i savunma harcamasına 
ayrıldı59. Öncelikli olarak, yetişkin erkeklerin önemli bir bölümünün üre-
tim alanından çekilmesi, üretimde önemli bir düşüş getirdi. Nüfusun yak-
laşık %10’una yakın bir bölümünün silah altına alınması, kent ekonomi-
sinin gereksinimlerini büyük oranda arttırdı ve iaşe sorunu yarattı. Kent 

59  İlhan Tekeli, Selim İlkin, İktisadi Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya 
Savaşı Türkiyesi, C 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s. 20
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ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ithal edilen pek çok girdi ve 
yatırım mallarının ithalatı kesintiye uğradı ve üretim olumsuz etkilendi. 
Artan savunma harcamaları devlet bütçesine büyük bir yük getirdi. Çeşit-
li vergilendirmelerle bütçe açıkları finanse edilse de, daha çok para basma 
yoluna gidildi. Böylece 1930’lu yıllarda yürütülen fiyat istikrarı politikası, 
savaş yıllarında uygulanamadı ve enflasyonist bir döneme girildi60.   

1930’lı yıllarda başlayan, sanayi alanında gelişimi ön plana alan ik-
tisadi kalkınma, savaş döneminde kesintiye uğramıştır. Birinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanması sonrası, 1936 yılında ha-
zırlıklarına başlanan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (İBYSP) 1938 yılında yü-
rürlüğe konmuşsa da, 1939 yılında başlayan savaş, planın uygulanmasına 
imkan vermemiştir. Savaş yılları boyunca ülke yönetiminde iki hükümet 
görev almıştır. Bunlardan biri Refik Saydam Hükümeti (1939-1942), diğeri 
Şükrü Saraçoğlu Hükümeti(1942-1945)’dir. Her iki hükümetin karşı kar-
şıya olduğu sorunlar aynıdır; azalan üretim ve dış ticarette ortaya çıkan 
daralma ve önlenemeyen fiyat artışlarının halk arasında yarattığı hoşnut-
suzluklar ile seferberlik halindeki ordunun ve büyük şehirlerin iaşe soru-
nu ve temel ihtiyaçlarının karşılanması. Her iki hükümette bu sorunların 
üstesinden gelmeye çalışmış olsa da, farklı yaklaşımlarla sorunlara eğil-
mişlerdir. Refik Saydam Hükümeti, var olan sorunu katı fiyat denetimleri 
ve tarım ürünlerinde düşük fiyatla el koyma yöntemleriyle çözmeye ça-
lışmıştır. Bu amaçla 1940 yılında Milli Korunma Kanunu çıkarılarak, işgücü 
ve iş çevreleri denetim altında tutulmuş, fiyatları saptama, temel malların 
vesikayla dağıtılması gibi geniş yetkilere sahip olunmuştur. Uygulanan 
politika sayesinde asker ucuza beslenmiş ve giydirilmiş; şehirli nüfus ise 
gelirleri zorlanmadan yiyecek ve yakacak temini sağlarken; buna karşılık 
olarak piyasa denetimine gidilen her alanda karaborsa, istifçilik, rüşvet 
ve nüfuz ticaretinin önüne geçilememiştir61. 1942 yılında Refik Saydam’ın 
ölümü sonrası Hükümet’e gelen Şükrü Saraçoğlu, piyasa üzerinde sıkı 
denetim mekanizmalarını kaldırmaya ya gevşetme yoluna gitti. Fiyat de-
netimleri kaldırıldı veya hafifletildi. Fakat bu değişim fiyatlarda büyük 
yükselişlere neden olurken, 1942 ve 1943 yıllarında, savaş döneminin en 
yüksek enflasyonu görüldü. Saraçoğlu hükümeti, aşırı kazançlara ve ar-
tan enflasyona karşı mücadelede iki önemli yasayı yürürlüğe koydu: Var-
lık Vergisi(1942) ve Toprak Mahsulleri Vergisi(1944). Varlık Vergisi, temelde 

60  Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yay., 
İstanbul, 2014, s. 199-200.

61  Boratav, age, s. 83-84.
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ticaret burjuvazisini, dolaylı olarak ta çiftçi, esnaf ve ücretlileri kapsayan 
bir vergi türüydü. Toprak Mahsulleri Vergisi ise tarımsal kazançlardan 
gelir elde etmeye çalışılan bir vergiydi62. Genel olarak savaş yılları boyun-
ca hükümetler, iaşe sorununa çözüm üretme konusunda başvurdukları 
politikalar ve tarihsel aralıkları şöyledir: 1. Aşama: Eylül 1939’dan Şu-
bat 1941’e Kadar: Var olan stokların eritilmesi; 2. Aşama: Şubat 1941’den 
Temmuz 1942’ye: Hububat ürününün zorunlu olarak devlete satılması; 
3. Aşama: Ağustos 1942’den Haziran 1943’e kadar: Yüzde 25 kuralı (dev-
letin ürünün %25’ini alması); 4.Aşama: Haziran 1943’ten savaşın sonuna 
kadar: Toprak Mahsulleri Vergisi ve Aşar’ın Geri Dönüşü63.  

Savaş döneminde ithalatın 1948 fiyatlarıyla değeri 1937-1939 arasın-
da yılda ortalama 763 milyon liradan 1940-1945 yılları arasında ortalama 
348 milyon liraya geriledi. İhracatın 1948 fiyatlarıyla değeri ise 1937-1939 
arasında yılda 615 milyon liradan 1940-1945 yılları arasında yılda 348 mil-
yon liraya düştü64. Fakat savaş boyunca dış ticaretini sürdüren Türkiye, sa-
vaş sona erdiğinde altın stokunda önemli bir artış sağlamıştı. Savaşın baş-
ladığı 1939 yılından bittiği 1945 yılına gelindiğinde Türkiye’nin GSMH’ı 
%36 küçülmüştür. Ekonomide yaşanan zorluklar çiftçi, işçi ve memur 
sınıfları içinde en fazla memur sınıfının gelirlerinde kayıp yaşanmasına 
neden olmuştur. Memurların alış gücü 1938’de 100 kabul edilirse, 1943 
yılında bu rakam 42’ye inmiştir. Ardından işçiler ve çiftçiler gelmektedir. 
Ekonomideki tüm olumsuzluklara karşın savaşa girmeyen bir Türkiye, 
bu sayede zorluklarla oluşturduğu altyapı ve sanayisini koruyabilmiştir65.

Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisi (1945-1950)
İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, Türkiye ekonomisi sıkıntılı bir 

dönemi geride bıraktı; değişen dünya dengeleri içinde Türkiye kendisini, 
başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin bulunduğu Batı Bloğu’na 
yakınlaştırmaya başladı. Bu yakınlaşma siyasetinde, Sovyet Rusya’nın sa-
vaş sonunda Türkiye’den toprak taleplerinde bulunmasının da önemli bir 
rol oynadığı bir gerçekti. Dış politikada Batıyla başlayan yakınlaşma, iç 
siyasette yumuşamayı beraberinde getirmiş; ülke içinde çok partili siyasi 

62  Boratav, age, s. 85.
63  Şevket Pamuk, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Devlet, Tarımsal Yapılar 

ve Bölüşüm”, Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der: Şevket Pamuk-
Zafer Toprak, Yurt Yayınları, Ankara, 1988, ss. 101-107.

64  Tezel, age, s. 179-180.
65  Tekeli, İlkin, İktisadi Politikaları…, ss. 417-437.
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hayata geçiş süreci ile birlikte demokrasinin gelişimine yönelik adımlar 
hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin savaş sürecinde izlediği iktisadi 
politikalar, ülke içindeki sermaye çevrelerinde rahatsızlık yaratmış; 1945 
yılında Meclis gündemine gelen ve kabul edilen Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu, iktisadi çevrelerin iktidar partisinden uzaklaşmasına katkı sağla-
mış; bu kesimlerin siyasi arayışlarına hız vermişti. CHP içinde, geçmişten 
gelen fakat o günlerde kendini iyiden iyiye belli eden görüş ayrılıkları 
gündeme gelmeye başladı. Parti içinde iktisadi alanda daha liberal bir 
yön takip edilmesi konusunda görüşler ortaya konurken; özellikle 1947 
yılında toplanan CHP Kurultayında, 1930’lu yıllardan beri uygulanagelen 
devletçilik politikasının uygulama ve yorumlarından partinin zarar gör-
meye başladığına yönelik görüşler ortaya kondu66. Kurultay, devletçilik 
anlayışını yeniden gözden geçirirken, delege ve milletvekilleri, devlete 
ait işletmelerin iyi işletilemediği, devletçiliğin tanımının daha açık yapıla-
rak, sınırlarının tam olarak belirlenmesini ve özel teşebbüsün gelişmesine 
engel olunmayacağının vurgulanmasını istemişlerdi. CHP’nin 1947 prog-
ramında Devletçilik ilkesinde özel sektör yararına, kamu ile özel sektör 
arasında daha keskin bir ayrıma gidilmiş ve devletin ağır sanayide yine 
önemli bir role sahip olması, ancak özel teşebbüsün de teşvik edilmesi 
gerektiği belirtilmişti67. 

1946 yılı ile birlikte ABD’nin Dünya ekonomisinde artan etkisiyle 
birlikte, serbest ticaret politikaları tekrar gündeme geliyor, sermaye ha-
reketlerine konan engeller hafifliyor ve Amerika kaynaklı yatırımlar, dış 

66  Türk seçmenlerinin oy verme eğilimlerinde iktisadi sebeplerin önemi üze-
rine, seçimler üzerinden yapılan bir çalışmada şu sonuçlara varıldı: “Oy 
vermede meydana çıkan değişmeler genellikle bütün Türkiye’yi kapsar şekilde ol-
maktadır. Seçmenin oy verme eğiliminde iktisadi düşüncelerin birinci derecede, çok 
ve en önemli ölçüde pay taşıdığını gösteren özellikler, bulgular ağır basmaktadır. 
İktisadi motifin kaydedilen bu önemi ile ilgili olarak tarımsal üretimleri içinde ta-
hıl üretiminin katkısının yüksek bulunduğu iller iktidarlara karşı daha haşin dav-
ranmaktadırlar. İktidarlar aldıkları oylaro dönem sonunda da koruyabilmek için 
önemli ölçüde iktisadi büyüme sağlamak zorundadır”. Tuncer Bulutay, Nuri 
Yıldırım, “Türk Seçmenlerinin Oy Verme Eğilimlerinde İktisadi Sebeplerin 
Önemi Üzerinde Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, C 23, S 4(1968), s.21.

67  Hakan Uzun, “İktidarını Sürdürmek İsteyen Bir Partinin Kimlik Arayışı: 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947 Olağan Kurultayı”, Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmaları Dergisi, XII/25 (2012/Güz), ss.124-126 ; Ayrıntılı için bkz: CHP 
Yedinci Kurultay Tutanakları, Ankara
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yardım ve krediler, genişlemeci siyasetin belli araçlarını oluşturuyordu68. 
Bu yeni dönemle birlikte, pek çok yabancı uzman Türkiye’ye gelerek, li-
beral ve açık bir iktisadi politika izlenmesi konusunda görüşler ortaya ko-
yarken; Türkiye’nin iktisadi politikalarında bu yönde bir dönüşüm ken-
dini gösterecekti. Fakat daha savaşın devam ettiği günlerde, 1944 yılında 
Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun direktifiyle, savaş sonrası uygulamaya 
konulmak üzere bir kalkınma plan ve programının hazırlıklarına başlan-
mıştı. 1945 yılı Mayıs ayında biten kalkınma planında makine sanayisi 
kurma ve tarımsal gelişme öncelik taşımıştı. Fakat 1946 seçimleriyle bir-
likte hükümetin değişmesi, bu planın uygulanma sürecini aksattı. 1947 
yılı Şubat ayında ise Ekonomi Bakanlığı Baş Müşaviri Kemal Süleyman 
Vaner tarafından bir plan hazırlığına başlandı. “Vaner Planı” olarak anı-
lan bu plan, iç ve dış gelişmelere daha uygun olacak şekilde hazırlandı. 
Fakat bu planda, yeterli görülmeyerek uygulanmadı69.    

Atatürk’ün, kendi kendine yetebilen kalkınmış bir ülke yaratmak 
idealinde vücut bulunan bağımsız iktisadi politikalarından dönüşün baş-
langıç noktası olarak 7 Eylül 1946 tarihinde gerçekleştirilen devalüasyonu 
belirleyebiliriz. 7 Eylül günü yapılan devalüasyonla, 1 Amerikan dolarının 
Türk lirası karşısındaki değeri 1,28 liradan 2,80 liraya çıkarılmıştı. ABD, 
1947 yılında Marshall Planı çerçevesinde Türkiye’ye 100 milyon dolarlık 
bir yardım planını onayladı. Aynı yıl Türkiye, IMF ve Dünya Bankası’na 
üye oldu. Marshall Planı çerçevesinde Avrupa’nın yeniden kalkınma sü-
recine girişinde Türkiye’ye biçilen rol özetle şöyledir: “Ham madde ve gıda 
maddeleri üretiminin arttırılması ve bunların Marshall Planına iştirak eden ileri 
sanayi memleketlerine büyük miktarda ihracı Türkiye’nin, Avrupa İşbirliği çer-
çevesi içinde tahakkukuna çalıştığı milli ekonomiyi kalkındırma planının başlıca 
gayesini teşkil etmektedir”70. Yani Batı tarafından Türk ekonomisi hammad-
de ve gıda ambarı olarak görülüyordu.

68  Boratav, age, s. 96; 10 Ocak 1949 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Baş-
kanı Truman, “4 Nokta Programı” adı verilen bir yardım programının yürür-
lüğe konduğunu ilân etmiş, Türkiye, bu dönemde özellikle Amerika’dan ve 
diğer batılı ülkelerden geniş çapta yardım görmüştür. Amerikan yardım-
ları nakit olarak yapılan yardımlar(Hibeler, Karşılıklı Güvenlik Programı 
Kredileri, Proje kredileri), teknik işbirliği yardımları, karşılıklı paralar he-
sabı ve tarımsal ürün fazlası yardımları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Tevfik 
Ertüzün, “Türk Ekonomisinin 1923-1973 Döneminde Dış Yardım İlişkileri”, 
İktisat Fakültesi Mecmuası, C 30, S 1-4, s. 169.

69  Tekeli, İlkin, Cumhuriyet’in Harcı, II, ss. 363-407.
70  Refii Şükrü Suvla, “Türkiye ve Marshall Planı”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 

C 10, S 1-4, s. 153.
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1948 yılında İstanbul’da toplanan Türkiye İktisat Kongresi, 1930’lu 
yıllarda başlatılan devletçilik dönemini kapatırken, 1950’lili yıllardaki li-
beral eğilimlerle ortam hazırlıyordu. İstanbul Tüccar Derneği tarafından 
düzenlenen kongreye çeşitli iş çevrelerinden yaklaşık 1100 kişi katıldı. 
Kongre sonrası yayınlanan broşürlerde, devletin ekonomi politikasının 
özel mülkiyete dayanması, bireylerin ekonomik özgürlüklerinin korun-
ması ve özel teşebbüsün önemi vurgulanıyordu71. Dünya’da kurulan yeni 
düzen ve Türkiye’de değişen siyasi ortamla birlikte, 1946 yılından itiba-
ren, kamu öncülüğündeki sanayileşme politikalarından vazgeçip tarım 
ve hammadde üreticiliğine öncelik veren, özel girişimciliği özendiren, dış 
ticaretin kısıntılarını kaldırmaya çalışan bir anlayış iktisat politikasına ha-
kim olmaya başladı72.   

1951 yılında yapılan Sanayi ve İşyerleri Sayımı, sonrası ortaya çı-
kan rakamlar incelendiğinde ülke içinde 98.828 adet sanayi işletmesi ol-
duğu görülmektedir. Bu işletmelerden 96.626 küçük, 2,202’si büyük, yani 
10 beygir ve daha yüksek motor gücü kullanmaktadır. Bu rakamlar ülke 
içinde halen küçük sanayinin hakim olduğunu ve ağırlıklı olarak aile iş-
letmelerinin bulunduğu görülür. 1927 yılında yapılan Sanayi Sayımı ile 
bu rakamlar kıyaslandığında, aradan geçen 23 yıl içinde Türk sanayisinin 
gözle görülür bir artış gerçekleştiremediği görülmektedir73.

Demokrat Parti’nin İktidar Yılları (1950-1960)
1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti’nin yönetimi altın-

da liberal bir iktisadi politikanın takip edilmek istendiği görülür. Sadece 
1951-1953 yılları arasında sürdürülen liberasyon dönemi içinde, Türkiye 
ekonomisi “altın çağ” yaşamış; sadece genel fiyat seviyesi istikrarlı olmak-
la kalmayıp, ekonominin başlıca sektörleri olağanüstü hızda büyüme ora-
nına erişmiştir. Bu birkaç yıllık dönemde, özellikle tarımsal üretimdeki 
artışla birlikte yurt dışından gelen talebin büyümeye katkısı büyüktür74. 
Fakat liberasyon dönemi, ekonominin zayıf döviz rezervlerinin tüken-

71  Zafer Toprak, “Unutulan Kongre: 1948 Türkiye İktisat Kongresi (22-27 Ka-
sım 1948), İktisat Dergisi, S 211-212 (Haziran-Temmuz 1982), ss. 37-42.

72  Nazif Ekzen, Türkiye Kısa İktisat Tarihi 1946’dan 2008’e, 3. Bs., ODTÜ Yayın-
cılık, Ankara, 2016, s. 29.

73  Haluk Cillov, “Türkiye’de Sanayi İstatistikleri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 
C 16, S 1-4, ss. 190-194. 

74 Demokrat Parti dönemindeki tarımsal gelişim ve bunun etkileri konusun-
da ayrıntılı bir çalışma için bkz: Nadir Yurtoğlu, Demokrat Parti Dönemi 
Tarımsal Politikaların ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata Tesirleri (1950-1960), 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017
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mesi ve dış ticaret açığının büyümesiyle sonuçlanmıştır75. Bu kısa süreli 
büyümede dış finansmanın önemi büyüktü. İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı Türkiye’de yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek adına çeşitli teşvik 
uygulamalarına gidilmiştir. Bu kapsamda 1 Mart 1950 tarihinde iktidar 
partisi CHP tarafından kabul edilen 5583 sayılı “Hazinece özel teşebbüslere 
kefalet edilmesine ve döviz taahhüdünde bulunulmasına dair Kanun”la, ülkenin 
kalkınması için fayda görülen endüstri, tarım, ulaştırma ve bayındırlık iş-
leriyle, turizmde doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili tesislerde ve 
üretimi çoğaltıcı veya ihracatı artırıcı mahiyette olan diğer işlerde kulla-
nılmak üzere özel sektör tarafından yabancı devletlerden yapılacak olan 
uzun vadeli borçlanmalara devlet garantisi getirilmişti76. 14 Mayıs 1950 
seçimleri sonrası iktidara gelen Demokrat Parti’de bu yönde adımlara de-
vem ederek, 1951 yılında “Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu”nu 
çıkardı77. Bu kanunla yabancıların Türkiye’ye yatırımda bulunması arzu-
lanırken, gelen yabancı yatırım oranları beklentilerin çok uzağında kalın-
ca, 1954 yılında “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkarılarak, yabancıla-
ra çok daha geniş imkanlar ve teminatlar sağlanmıştı78. Özellikle son çıkan 
kanunla yabancılara istedikleri her türlü iktisadi alanda faaliyette bulun-
masına imkan sağlanırken; yatırımlarında elde ettikleri karlarını ve ana 
sermayelerini istedikleri şekilde yurt dışına transferlerinin önü açılmıştı79. 
Ayrıca 1954 yılında çıkarılan, 1955 ve 1957 yıllarında değişikliklere gidi-
len Petrol Kanunu’da yabancı sermayeyi çekmeye yönelikti. Fakat serma-
yeyi özendirmeye yönelik bu çabaların kayda değer bir sonuç verdiğini 
görmüyoruz. 1950-1960 yılları arasında gelen doğruda yatırım 100 milyon 
dolar civarındaydı80.

Bu dönemde dış denge, ithalat lehine hep açık vermiş; az gelişmiş 
bir ekonomiye sahip olan Türkiye’de döviz sıkıntılarına yol açmıştı. İhra-
catın yavaşladığı 1950’li yılların ortalarında, ithalatında kısılmasını bera-
berinde getirmişti. Dış yardımlara ihtiyacı olan ve ithal ikameye dayalı bir 
ekonomide, arz talebi karşılayamaz duruma geldiğinde ise fiyat artışları-
nı, yani enflasyonu beraberinde getirmişti. Hükümet, Türk lirasının değe-
rini korumak adına iki yola başvurdu: Bir yandan yasal sınırlama ve fiyat 

75  Gülten Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Strüktürel Değişme 1950-1960”, 
İktisat Fakültesi Mecmuası, C 23, S 3-4, s. 180.

76  Resmi Gazete, S 7448 (4 Mart 1950)
77  Resmi Gazete, S 7880 (9 Ağustos 1951)
78  Resmi Gazete, S 8615 (23 Ocak 1954)
79  Avni Zarakolu, “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C 11, S 1 (1954), s. 594-595. 
80  Feridun Cemil Özcan, “Ellili Yıllarda Türk Ekonomisi”, Türkiye’nin 1950’li Yıl-

ları, Haz: Mete Kaan Kaynar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s. 47. 
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kontrolleri ile fiyatlardaki artışı önlemeye çalıştı. 1956 yılında, CHP’nin 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında uygulamaya koyduğu Milli Korunma Ka-
nunu, içinde yapılan kısmı değişikliklerle yeniden yürürlüğe kondu. Ka-
nunla yaptırım ve cezalar arttırılsa da; karaborsa, mal darlıkları ve fiyat 
artışları bütünüyle önlenememiş; piyasa kısmi bir denetime tabi tutuldu81. 
Öte yandan da devlet teşebbüsleri maliyetlerinin altında satış yapmağa 
ve zararına çalışmaya zorlandı. Kamunun bu zararları gene kamuya bir 
yük getirdi ve finansman açığını daha da arttırdı. Böylece bir “Enflâsyon 
Helezonu” ortaya çıktı. Aşırı enflasyon politikasına 1958 deki stabilizas-
yon kararları ile son verildi ve ekonomi görünen bir iflasın eşiğinden zor 
kurtuldu82. 4 Ağustos 1958 tarihinde alınan kararlar sonrası, Cumhuriyet 
tarihinin ikinci devalüasyonu gerçekleşti. 1 Amerikan dolarının Türk Li-
rası karşısındaki değeri 2,83 liradan 9,02 liraya yükseldi. Türk lirası %220 
oranında değer kaybetti.  Böylece enflasyon bir derece kontrol edilmiş, dış 
ticarete konan sınırlamalar kısmen gevşetilmiş ve Milli Korunma Kanunu 
uygulamaları durdurulmuştu. Devalüasyonun ardından, Uluslararası fi-
nans kuruluşlarının onayıyla, 1959 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez, 
11 Mayıs 1959’daki konsolidasyonla borçların ertelenmesi sağlandı.

Demokrat Parti Dönemi Dış Ticareti (Milyon Dolar)
Yıl İthalat İhracat Açık

1950 285,7 263,4 22,3
1951 402,1 314,1 88
1952 555,9 362,9 193
1953 532,5 396,1 136,4
1954 478,4 334,9 143,5
1955 497,6 313,3 184,3
1956 407,3 305 102,3
1957 397,1 345,2 51,9
1958 315,1 247,3 67,8
1959 470 353,8 116,2
1960 468,2 320,7 147,5
1961 509,5 345,7 162,8

Kaynak: Kalkınma Planı(Birinci Beş Yıl) 1963-1967, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Ocak 1963, s. 23.

81  Mustafa Albayrak, “Demokrat Parti Döneminde Milli Korunma Kanunu 
Uygulamaları (1955-1960), Atatütk Araştırma Merkezi Dergisi, XXIII, S 67-68-
69 (Mart-Temmuz-Kasım 2007).

82  Kalkınma Planı(Birinci Beş Yıl) 1963-1967, Devlet Planlama Teşkilatı, Ocak 
1963, s. 24.
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Demokrat Parti döneminin geneline bakıldığında kamu sektörü-
nün üretim ve yatırımlarda ağır bastığı görülmektedir. Özellikle altyapı 
yatırımları olarak nitelenen ulaştırma, elektirik-su-havagazı yatırımları 
doğrudan doğruya üretimden ziyade dıştan sağlanan krediler yardımıyla 
özel sektörü teşvik etmeye yönelikti. Artan nüfus artışı83 ve artışla paralel 
olarak ta şehirleşmenin artması84, kamu yatırımlarının toplam yatırımlar 
içindeki payının artmasının sebepleri içinde yer almaktadır. 1951 ve 1952 
yıllarında özel sektör yatırımlarında bir sıçrama görülürken, takip eden 
yıllarda kamunun yatırımları artarak devam etmiştir. Enflasyonist fiyat 
artışlarının görüldüğü ve dış ticaretin güçleşmeye başladığı (şiddetli dö-
viz kıtlığı yaşandığı) 1954 yılından itibaren özel sektör yatırımlarının ge-
nel yatırımlar içindeki oranı azalmaya başlamış; özel sektör yatırımları 
daha çok mesken inşaatı gibi üretim yapmayan alanlara kaymıştır85.

1950 yılı ve sonrası Türkiye’de ulaşım sektörünün, bütçeden aldığı 
pay oranı her geçen sene artarak devam etmiştir. Bu süreçte ulaşım yatı-
rımlarından altın payı alan sektör karayolu ulaşımı olmuştur. 1950 yılın-
da kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü ile karayollarına yönelik başlayan 
hızlı inşa sürecine “Tekerlek Dönsün” sloganı damga vurmuştur. Bu slogan 
etrafında, tekerleklerin dönmediği toprak yollarda, otomobil tekerleği-
nin dönmesini sağlayacak tedbirler bütün yurt genelinde hızla alınmıştır. 
Özellikle ülke içerisindeki motorlu araç sayısı İkinci Dünya Savaşı sonrası 
çok hızlı bir şekilde artış gösterecektir. Önce tekerleğin döneceği yollar 
yapılacak, sonra ortaya çıkacak trafik talebine göre aşamalı olarak yol-
ların kalitesi arttırılacaktı. Bu dönemde yol yapım politikasında sosyal 
niteliği ağır basan, her yere ulaşabilmeyi sağlayacak yol tiplerine ağırlık 
verilmiştir. Özellikle sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin ülkenin her 
yerine götürülmesi, yaz ve kış ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması ilk 
ve önde gelen amaç olmuştur86. Türkiye’nin girmiş olduğu bu yoğun ka-

83  1950 yılında Türkiye’nin nüfusu 20 Milyon 947 Bin iken, 1960 yılına gelin-
diğinde 27 Milyon 830 Bine yükselmiştir. Yıllık ortalama %3’e varan yük-
sek bir büyüme gerçekleşmiştir. 

84  Demokrat Parti döneminde şehirleşmenin artmasının arka planında köy-
den kente olan göç olgusu yatmaktadır. Bu dönem şehirleşmenin diğer un-
surları olarak gösterilebilecek olan doğum oranlarının artması ve dış göçler 
ise çok daha az bir etki yapmıştır. Bu dönem içinde şehirleşme hareketi 
1950-1955 dönemi içinde yıllık %6,40 iken; 1955-1960 döneminde %5,56 
olarak gerçekleşmiştir. Özer Serper, “1950-1960 Devresindeki Türkiye’de 
Şehirleşme Hareketleri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, C 24, S 1-2, s. 157-158.

85  Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Strüktürel”, s. 175..
86  Asım Çavuşoğlu, “Karayolu Altyapısının Gelişmesi ve Geleceği”, II. Türki-
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rayolu inşa projesine en büyük destek ise Amerika Birleşik Devletlerinden 
gelecektir. Amerikalı heyetlerin hazırlamış olduğu raporlar doğrultusun-
da, özellikle Sovyetlere yönelik askeri yardım faaliyetlerinin sağlıklı geli-
şimi için karayoluna geniş bir yatırım payı ayrılacaktır87. Türkiye, 1950’li 
yıllarda uygulamış olduğu program sonucu, karayolu ulaşımı konusunda 
önemli deneyimlere sahip olmuş ve karayolu ağını çok hızlı bir şekilde 
geliştirmiştir.

1950’lili yıllarla birlikte karayolu ulaşımı için söylediklerimizi, de-
miryolu ulaşımı için söyleyemiyoruz. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yoğun 
bir şekilde başlanan demiryolu inşa süreci, 1950 yılı sonrası tam bir du-
raklama sürecine girmiştir. Karayolu ile demiryolu arasındaki denge bo-
zulmuş ve 1959 yılından itibaren demiryolları zarar eder hale gelmiştir. 
1950 yılında toplam taşımalarda karayollarının payı, yolcu ve yük taşıma 
sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 17 iken bu oranlar 1960 da yüzde 67 ve yüzde 
37 ye yükselmiştir88. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası deniz ulaşımında da yeterli bir gelişi-
min olmadığı görülmektedir. 1950’lilerden sonra özellikle yük taşımaya 
yönelik girişimler ön plana alınırken, yolcu taşıması arka plana itilecektir. 
Özellikle 1980’lerden sonra çok hızlı bir şekilde yük taşımacılığında bir 
artışın olduğu görülürken; tüm yük talebinin %25’ini karşılayabilen bir 
sektör haline gelebilmiştir89. Fakat alınan önlemlere karşın, Türkiye’nin en 
önemli giderlerinin başında denizlerdeki mal taşımacılığına ödediği nav-
lun ücretleri oluşturmaktadır. Buda Türkiye’nin denizlerden yararlan-
maktaki acizliğini göstermektedir. Bu dönemde liman yapımının devam 
ettiği görülür. Ülkedeki en önemli limanlar Haydarpaşa, Derince, Mersin, 
İskenderun, Samsun, İstanbul, İzmir, Trabzon limanlarıdır ve bunlar ül-
kedeki yükleme-boşaltma hacminin %62,6’sını gerçekleştirmektedirler90.    

1933 yılında kurulan Hava Yolları Devlet İşletmesi İdaresi, 1955 yı-
lında Türk Hava Yolları adı altında her türlü hava nakliyatı yapmak üze-
re yeniden teşkilatlandırılmıştır. Türk Hava Yolları, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası filosuna katmış olduğu uçaklarla birlikte, Ortadoğu’nun en büyük 
hava yolu haline gelmişti. 1967 yılından itibaren jetleştirme politikası so-

ye İktisat Kongresi(2-7 Kasım 1981), Altyapı, Enerji ve Ulaştırma Komisyonu 
Tebliğleri, IV, Devlet Planlama Teşkilatı, s. 163. 

87  Tekeli, İlkin, a.g.e., s.404.
88  Kalkınma Planı(Birinci Beş Yıl) 1963-1967, Devlet Planlama Teşkilatı, Ocak 

1963, s.387.
89  Tekeli, İlkin, a.g.e., s.446.
90  Kalkınma Planı(Birinci Beş Yıl) 1963-1967, s.395.
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nucu, 1972 yılında on dördü jet yedisi pervaneli olmak üzere yirmi bir 
uçaklık bir filo oluşturmuş, sonrasında ilave edilen uçaklarla birlikte ta-
mamen jetleştirilmişti91. Zamanla da uçak filosu yenilenerek, geliştirile-
cektir. 1983 yılı ile birlikte ülke içine on beş, Avrupa’da on sekiz, Asya ve 
Afrika’da dokuz merkeze düzenli uçuşlar yapılmaya başlanmıştır92. De-
mokrat Parti döneminde hızlı bir şekilde havaalanı yapımına girişilmiş, 
öncelikli olarak Yeşilköy, Esenboğa, Adana, Trabzon ve Van meydanları 
işletmeye açılmıştır. Ayrıca NATO’ya üyelikle birlikte inşa edilen hava-
alanlarıyla birlikte, 1962 yılında ülke genelinde var olan havaalanı sayı-
sı, askeri de dâhil olmak üzere yirmi altıdır ve bunların ikisi uluslararası 
havaalanıdır. Bu meydanların işletilmesi amacıyla da 1956 yılında Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi kurulmuştur. Son zamanlarda havacılık sektö-
ründe devletin yanında özel sektöründe yer aldığı görülmektedir.      

Demokrat Parti döneminde Türkiye’nin milli gelirinin sektörsel 
dağılımı incelendiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Tarımın mil-
li gelirden aldığı pay azalmış, ulaştırma ve hizmetler sektörünün payı 
yükselmiş, sanayinin payı ise değişmemiştir. Sanayinin kendi içindeki alt 
dallarındaki gelişmeleri incelediğimizde ise, imalat sanayisinin en az bü-
yüme gösteren sektör olduğu, buna karşın en süratli büyümenin kamu 
sektörünün yer aldığı elektirik-havagazı-su olduğu, ardından inşaat sana-
yisi ile madenciliğin geldiği görülmektedir. İmalat sektöründe, nüfus artış 
hızı ve nüfus başına gerçek gelir artışlarıyla kıyaslandığında talepte görü-
len artışa karşın arzda beklenen artışın görülmediği dikkat çekmektedir.93 

1950-1960 döneminde nüfus başına gayri safi milli hasıla sabit fiyat-
larla %38,6 artmış, öte yandan memurların adam başına geliri %9, işçi si-
gortalarına bağlı işçilerin reel ücreti %25, çiftçilerin adam başına reel getiri 
%29 yükselmiştir. Buna karşın müteşebbis, sermayedar, taşınmaz mallar 
sahipleri ve kendi hesabına çalışanlarla özel sektör çalışanlarını içine alan 
sınıflarda yer alanlarda adam başı gelirin milli hasıladan daha fazla yük-
seldiği görülür. Bu durum Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinin artma-
sına neden olmuştur94.

91  Cavit Fırat, “Türkiye ve Dünya Sivil Havacılığında Hava Yolu Ulaştırma-
sı”, II. Türkiye İktisat Kongresi(2-7 Kasım 1981), Altyapı, Enerji ve Ulaştır-
ma Komisyonu Tebliğleri, IV, Devlet Planlama Teşkilatı, s.323. 

92  Tekeli, İlkin, a.g.e., s.450.
93  Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Strüktürel…”, s. 169-170.
94  Ömer Celal Sarç, “Kalkınma Planı ve Milli Gelirimizin Dağılımındaki De-

ğişmeler”, İktisat Fakültesi Mecmuası, C 25, S 1-2, ss. 165-167.
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Tarım ve Sanayi Sektörlerinde Safi Hasıla Endeksleri
(1948 Faktör Fiyatlarıyla- 1948=100)

Yıllar Tarım Madencilik İmalat İnşaat
Elektirik
Havagazı

Su
1948 100 100 100 100 100
1950 97 123,1 108 162,2 118
1951 117,1 153,2 115 168,7 132
1952 124,7 181,8 122,9 203,5 153,5
1953 136,5 200,3 135 282,2 183
1954 109,6 182,2 143,4 233,7 217,5
1955 119,5 191,6 148,2 245,5 256,5
1956 129,9 227,1 155,1 249 295,5
1957 133,2 247,3 165,6 308,2 357,5
1958 156,5 230,1 174,4 331,3 385
1959 156 213,4 181,4 350,1 431,5
1960 157,2 215,1 188,9 352,6 479

Kaynak: Gülten Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Strüktürel 
Değişme 1950-1960, İktisat Fakültesi Mecmuası, C 23, S 3-4, s. 170.

Demokrat Parti dönemi içinde sektörsel bazda fiyat artışları incelen-
diğinde, 1958 yılında gerçekleştirilen devalüasyonun önemli bir kırılma 
noktası olduğu görülür. 1958 yılına kadar ortalama fiyat artışları sanayi 
sektöründe %33, ulaştırma ve hizmetlerde %10 olduğu halde; 1958 yılı ile 
birlikte sanayide fiyat artışları %42’ye, ulaştırma sektöründe %12’ye çık-
mıştır. Hizmet sektörü bundan olumsuz etkilenmiş ve artış hızı %10’dan 
%7’ye düşmüştür95.

Demokrat Parti dönemi uygulanan iktisadi politikanın sonuçları 
şöyledir: “Önce enflâsyon, yurtta gelir dağılımını çok adaletsiz bir yönde de-
ğiştirmiştir. Açık finansmanın yükü mahdut zümrelerin sırtına yüklenmiş, sabit 
gelirlilerin gerçek kazançları gittikçe azalmıştır. İkinci olarak, paranın değerinden 
kaybetmesi ve buna rağmen paranın dış değerinin suni olarak yüksek tutulması 
yüzünden ihracat azalmış, ithalât artmış ve döviz darlığı içinde dış ticaret ta-
mamıyla maddi kontrol altına girmiştir. Bu durum, doğurduğu kararsızlık ve 

95  Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Strüktürel…”, s. 174.
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keyfilik yanında, büyük sermaye kaçışlarına da sebep olmuştur. Enflasyon kont-
rolleriyle beraber doğurduğu belki de en önemli olumsuz sonuç, fiyat mekanizma-
sının işleyişinin bozulması ve normal piyasanın ortadan kalkmasıdır. Bu yüzden, 
bir yandan ekonomi çok verimsiz bir kontrol bürokrasisinin sıkıntıları içinde bo-
ğulurken öte yandan da yurtta acısı bugün bile duyulan bir yanlış kaynak da-
ğılımına sebebiyet verilmiştir. Gelişen bir ekonomi ile birlikte piyasa ve bunun 
müesseseleri (Borsalar, para ve sermaye piyasaları) gelişecekken, bunun tam tersi 
meydana geliyor ve ekonomi, olan salahiyetini de kaybediyordu. Sonunda fiyatlar 
ihtiyaç ve maliyetleri yansıtamaz oldu. Dar boğazlar yüzünden üretim aksadı ve 
daha kötüsü yatırımlar yurt bakımından verimsiz alanlara aktı”96.

Ekonomide Planlı Kalkınma Dönemi (1960-1980)
27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen Askeri Müdahale sonrası, De-

mokrat Parti iktidarı son bulmuş; 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel 
seçimlere kadar ülke yönetimi askerlerin denetiminde kalmıştı. Askeri 
dönem içinde Demokrat Parti kapatılırken, Eski Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, Başbakan Adnan Menderes’in de aralarında bulunduğu Demokrat 
Partili milletvekilleri ve yöneticiler Yassıada’da yargılanmışlardı. Yassıa-
da yargılanmalarının devam ettiği günlerde, ülke içinde yeni bir anayasa 
yapma süreci hız kazanmış; bu amaçla Ocak 1961’de Kurucu Meclis çalış-
malarına başlamıştı. 27 Mayıs 1961’de Kurucu Meclis tarafından yapım 
süreci bitirilen anayasa, 9 Temmuz 1961 halkın oyuna sunuldu ve halk 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 

1961 Anayasası’nın “İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni” başlığı 
altındaki 41. Maddesi’nde “İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokra-
tik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımları 
toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yap-
mak devletin görevidir”97 ifadesiyle, iktisadi hayatta devletin planlamacı 
rolüne vurgu yapılıyordu. 1930’lı yıllarda olduğu gibi 1960’lı yıllarda 
da planlı ekonomik düzen anlayışın hakim olduğu bir dönem başladı. 
Dönemin başlangıç günlerinde, 30 Eylül 1960 tarihinde Devlet Planlama 
Teşkilatı(DPT) kuruldu. 1961 Anayasası’nın 129. Maddesinde, DPT’nin 
ekonominin kalkınmasındaki görevi şöyle tanımlandı: “İktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir. Devlet 

96  Kalkınma Planı(Birinci Beş Yıl) 1963-1967, Devlet Planlama Teşkilatı, Ocak 
1963, s. 24-25.

97  Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, 2. Bas., Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-
ları, İstanbul, 2000, s. 186.
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Planlama Teşkilatının kuruluş ve görevleri, planın hazırlanmasında, yürürlüğe 
konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve planın 
bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler özel ka-
nunla düzenlenir”98. 

DPT’ye kendi kuruluş kanunuyla şu görevler yüklenmişti: “a) Mem-
leketin tabii, beşerî ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde 
tespit ederek takip edilecek iktisadi ve sosyal politikayı ve hedefleri tayinde Hü-
kümete yardımcı olmak; b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren 
faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hu-
suslarda müşavirlik yapmak; c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek 
uzun ve kısa vadeli plânları hazırlamak; d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi 
için ilgili daire ve müesseselerle mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıs-
lahı hususunda tavsiyelerde bulunmak, e) Plânın uygulanmasını takip etmek, 
değerlendirmek ve gerekli hallerde plânda değişiklikler yapmak; f) Özel sektörün 
faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim edecek 
tedbirleri tavsiye etmek”99. 

Ülke de yeniden bir planlama dönemine başlandığı yıllarda, üçün-
cü Genel Sanayi Sayımı 1964 yılında yapılmıştı100. Bu sayımın sonuçları 
incelendiğinde 1927 yılında 65.245 olan sanayi işletme sayısı, 1963 yılında 
gelindiğinde 160.771’e ulaşmıştır. Fakat bir önceki sayımda da (1951 Sa-
yımı) olduğu gibi sanayideki küçük sanayi kuruluşlarının ağırlığı değiş-
memiş; sanayi tesislerinin %98,1’ini (157.759’u) küçük ölçekli kuruluşlar 
oluşturmaktaydı. Büyük sanayi kuruluşlarında devletin ağırlığı devam 
ederken, özel sektör orta büyülükteki kuruluşlara sahipti101. 1960’ların 
sonlarına gelindiğinde halen Türk ekonomisinde üretimin büyük bir bö-
lümünü tüketim malları oluşturuyor, ardından hammadde üretimi ve ya-
tırım malları üretimi geliyordu.     

Anayasanın gereği olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BBYKP), 
1963 yılında yürürlüğe girmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın gi-
riş bölümünde Türk Ekonomisinin geldiği son durum hakkında genel bir 
özet yapılmıştır. Buradaki bilgilerden gördüğümüz kadarıyla, okuma ya-
şında bulunan ve bu yaşı aşmış çocukların yüzde 60’ı okuma yazma bil-
memektedir. Köylerin yüzde 53’ü, kasabaların yüzde 55’i içme suyundan 

98  Kili, a.g.e, s. 213.
99  “Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanun”, Kanun 

No:91, Resmi Gazete, S 10621(5 Ekim 1960) 
100  Diğer sayımlar 1927 ve 1951 Yılı Sayımlarıdır. 
101  Cillov, “İktisadi İstatistiklerimizde…”, s. 33-34.
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yoksun veya yeteri kadar içme suyu bulamayacak durumdadır. Nüfusun 
yüzde 69’u elektrikten faydalanamamaktadır. Doğan her 1000 çocuktan 
165’i bir yıl içinde ölmektedir. Nüfusun yüzde 2,5’u veremlidir. Buna 
karşılık 4 bin kişiye bir doktor düşmektedir. Şehir konutlarının yüzde 30 
u oturulamayacak durumdadır. En büyük üç şehirdeki nüfusun yüzde 
30’u tek odalı evlerde yaşamaktadır. Gecekondularda yaşayan insan sa-
yısı 1,2 milyondur. Bu ve buna benzer sorunların orta vadede çözülmesi 
ancak yüksek bir kalkınma hızının gerçekleştirilmesine bağlıdır. Planda, 
Türkiye’nin kaynakları ve bunları harekete geçirme imkanları göz önün-
de tutularak yılda ortalama yüzde 7 çevresinde bir kalkınma hızına ulaş-
mak hedef olarak konulmuştur. Buradaki hedef sadece ülke gelirini arttır-
mak değil, toplum refahını ve insan mutluluğunu arttırmak ve demokrasi 
ilkelerine uygun, dengeli bir toplum düzeni kurulmasına çalışmak olarak 
nitelenmiştir102. 

1958 yılında alınan bir dizi karar sonrası, Türk iktisadi hayatı yeni 
bir döneme ayak basmıştı. Bu dönem “İthal İkameci Birikim Modeli” te-
meline dayalıdır. 1960’lı yıllarda yapılan kalkınma planları da bu mode-
li temel alacaktı. Sonucunda, 1962-1977 yılları arasında ithalata bağımlı 
bir gelişme görülmüştü. Ekonomi, korumacı ve iç pazara dönük olarak 
yeniden dizayn edilmiş; 1960’ların Türkiye’sinde kentli ve taşralı burju-
vazinin ulaştığı gelir düzeyleri bu sınıfların tüketim tercihlerini ön plana 
çıkarmış, bu durumda BBYKP’de “dayanıklı tüketim malları (televizyon, 
buzdolabı vs.)”nın ithal ikamesi öngörülmüştü. Başlangıçta bu malların 
ithalatı yapılırken, zamanla montaj sanayisinde gelişme yaşandı, demir-
çelik, metaller gibi ara mallarının üretiminin ilerlemesiyle montaj aşaması 
geride kaldı ve üretimde yerli payı arttırıldı. İthal ikameye dayalı daya-
nıklı tüketim malları üretiminde gelişme gösteren özel sektör, bu üretimin 
daha kârlı ve risksiz olması gibi nedenlerle ara malı ve yatırım malları 
sektörlerine girmede gönülsüz davranmıştı. Demir–çelik, petro-kimya, 
bakır, kimya, alüminyum gibi temel ve ara mallarına yatırım tıpkı 1930’lu 
yıllarda olduğu gibi kamu tarafından yapılmıştı103. Fakat üretim kolları, 
teknoloji ve temel girdiler bakımından dışa bağımlı olmaya; üretim ölçeği, 
birim maliyetler ve kalite bakımından Batılı emsallerinden geri kalmaya 
devam edecekti. Bu nedenlerle de üretimin dış pazara yönelme imkanları 
sınırlı kaldı. Fakat bu eksikliklere rağmen 1970’lerin ortalarına gelindiğin-

102  Kalkınma Planı(Birinci Beş Yıl) 1963-1967, s. 2-3.
103  Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Stratejileri ve Sanayileşme(Dün-Bugün-Yarın), 

Türkiye Kalkınma Bankası, Ankara, 2004, s. 14.
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de toplumun tüm kesimleri dayanıklı tüketim maddelerini kullanmaya 
başlanmıştı. Aynı şekilde kamunun yatırım yaptığı alanlarda da benzer 
gelişmeler yaşanmış, bu alanlarda ithal ikameci politika uygulanmıştı104. 

1960’lı yılların ortalarında, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygu-
landığı dönemde yatırımlarda bir artış görülürken, 1962-1966 yılları ara-
sında Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) yılda ortalama %6,5 artmıştır. Planda 
ortaya konulan yıllık %7’lik büyümenin gerisinde kalınmasında, tarımla 
birlikte diğer sektörlerde ve özellikle sanayi sektöründeki üretim hedefle-
rine ulaşılmamasının payı vardı. Bu dönem içinde GSMH içinde önemli 
bir paya sahip olan tarım sektöründeki gelişme, yıllar içinde farklılıklar 
göstermiştir. Örneğin 1964 yılında hiç artış göstermeyen tarımsal üretim, 
1965 yılında ise %3,3 azalmıştır. 1966 yılında ise hava şartlarının iyi seyret-
mesi ile birlikte %8,6’lık bir gelişme kendini göstermiştir105. Cumhuriye-
tin genelinde tarımda mevsimsellik etkileri, ekonomi üzerinde her zaman 
kendini göstermiştir. Cumhuriyet’in 50. Yılında Türkiye’de zirai gelişime 
baktığımızda, üretimde farklılıklar görülmektedir. Örneğin, 1928 yılında 
1.611 bin tonu bulan buğday üretimi, 1971 yılına gelindiğinde 13.500 bin 
tona ulaşmıştır. Fakat ekim alanı ile artış miktarı arasındaki paralellik gös-
termekte, buda bize hububat alanında tarımda geleneksel yöntemlerin ha-
len egemen olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. Öte yandan sanayi bitkileri 
için aynı şeyi söylemek yanlış olur. 1952 yılında 675 bin hektarda 165 bin 
ton pamuk üretilirken, 1971 yılında 688 bin hektarda 522 bin ton üretim 
elde edilmiştir. Buda sanayi bitkileri üretiminde büyük bir randımana işa-
ret etmektedir. Tarımda makineleşme sürecini yıllara göre incelediğimiz-
de, 1948 yılında 1.625 binde bulunan karasaban sayısı 1962’de 2.087 bine 
yükselmiş, fakat 1971’de 1.846 bine gerilemiştir. Ayni yıllar içinde traktör 
sayısı 1.758’den 43.747’ye ve nihayet 116.055’e yükselmiştir. 1952’de trak-
törle işlenen alan 2.356 bin hektar iken 1971’de bu saha 8.704 bin hektara 
yükselmiştir106.  

Dönemin geneline baktığımızda dış dünya şartlarının elverişli olu-
şu ve yukarda bahsettiğimiz gerekçeler sonrası ülkede üretim artmış; 
1962-1977 yılları arasında ekonomi küçülmemiş ve kişi başına gelir azal-
mamıştı. Milli gelir kişi başına yıllık %3 artış sağlarken; 1960’lar boyunca 
enflasyon %10’u hiçbir yıl geçmedi. Sendika ve kamu kaynakları sayesin-

104  Boratav, a.g.e, s. 119-120.
105  İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, Devlet Planlama Teşkilatı, s. 8.  
106  Cillov, “İktisadi İstatistiklerimizde…”, s. 38-39.
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de ücretlerde artışlar sağlandı107. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda öngö-
rülen hedeflere ulaşılamasa da, ülkenin ekonomik yapısında yavaşta olsa, 
sanayi lehine bir değişim kendini göstermiştir. 1962-1966 yılları arasında 
tarımsal gelirlerin ülke toplam geliri içindeki payı %41,1’den %36,8’e ge-
rilemiştir. Aynı dönem içinde sanayi sektörü, gelişimi planın büyük öl-
çüde gerisinde kalsa da, %16,7’den %18,6’ya yükselmiştir. Planlı dönem 
içinde yapılan yatırımlar içinde özel sektör yatırımlarının, kamunun önü-
ne geçtiği görülür. Fakat yatırımların niteliğine baktığımızda özel sektör 
yatırımlarının, dış ticaret, kredi ve vergi politikalarıyla desteklenmesine 
rağmen, imalat sektöründen ziyade konut yapımına yöneldiği görülmek-
tedir. 1963 yılında toplam özel sektör yatırımları içinde %43,2 olan konut 
yatırımı 1965’te %46’ya yükselmiş; aynı yıllar içinde imalat yatırımlarında 
özel sektör payı ise %36,4’ten yüzde %23,9’a düşmüştür. Bu dengesizlik-
lere rağmen özel sektörün, planlanan gelişme hedefinin üzerine çıktığı gö-
rülür. Buna karşın kamu yatırımlarının beklenilenin aksine düşük kalma-
sında iç finansmanda yaşanan zorluklar, verimli projelerin bulunmaması, 
yatırım tecrübesizliği, mevzuattan doğan sıkıntılar ve dış finansmandan 
kaynaklanan zorluklar başta gelen nedenleri oluşturmaktadır108.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın ardından uygulamaya sokulan 
ikinci ve üçüncü planlar, ilki kadar etkili olmazken; her iki planda hedef-
lenen özel girişimi yaygın teşvik ve sübvansiyonlarla ön plana çıkarıyor; 
kamu kesimini esas olarak özel kesimi destekleyici bir işlevle sınırlıyor; 
sosyal hedefleri giderek arka plana kaydırıyordu109. Bu yönde bir politi-
ka değişiminde, 1967 yılında Turgut Özal’ın Başbakan Süleyman Demirel 
tarafından DPT’ye müsteşar olarak atanmasının önemli bir payı bulunu-
yordu110.   

1960 yıllardan sonra geçilen planlı ekonomik dönemde, ulaşım sek-
töründeki yatırımların %63 karayoluna giderken, demiryollarına yapılan 
yatırım miktarı %20’de kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan 
demiryolu politikası sonucu %100’ü geçen demiryolu ağı, sonraki yıllarda 
giderek azalmış, hatta durma noktasına gelmiştir. 1950 yılından 1977 yılı-
na kadarki geçen sürede mevcut hatlarda meydana gelen artış miktarı %6 
olarak kalmıştır. Bu süreçte Doğu Anadolu’daki demiryolu hattının İran’a 
uzatılması dışında çok büyük bir girişim görülmez. Bunun yanında şe-

107  Pamuk, a.g.e, s. 238-239.
108  İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, s. 9, 12.
109  Boratav, a.g.e, s. 127.
110  Pamuk, a.g.e, s. 251.
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hir içi ulaşımı kolaylaştırmak adına, Sirkeci-Halkalı, Haydarpaşa-Pendik, 
Pendik-Gebze, Ankara-Sincan, Ankara-Kayaş banliyö hatları çift elektrik-
li hale getirilmiştir111. Nicelik olarak ortaya konan bu tablonun yanında, 
nitelik olarak da çok büyük bir gelişme gözlenmemektedir112. 1980’li yıl-
larda daha çok yeni hatların yapılması yerine, mevcut hatların yenilenme-
si, bakımı, sinyalizasyon ve elektrifikasyonlarına önem verilmiştir. Buhar-
lı lokomotifler yerine dizel ve elektrikli lokomotiflerin ön plana alındığı 
görülmektedir113.  Bugünlere geldiğimizde, ülkemizin demiryolu ağının 
%19’u 0-10, %11’i 10-20, %16’sı 20-30 ve %54’ü 30 ve daha üstü yaşlarda 
bulunmaktadır. Başka bir deyişle, ülkemiz demiryollarının %70’inin eko-
nomik ömrünü tamamladığı anlaşılmaktadır114. 

Demiryollarındaki gelişimi belirli yıllara göre gösteren tablo:115

Demiryollarındaki Gelişim

Yıllar Hat Uzunluğu
(Km)

Yolcu Sayısı
(Bin Adet)

Yük Taşıma
(Bin Ton)

1923 3756   
1930 5632   
1940 7381   
1950 7671 53130 8681
1960 7895 96798 14268
1970 7985 104041 14898
1980 8397 112937 11025
1991 8429 133243 14880

Ülkemizde demiryolu ulaşımının istenilen seviyede olmamasının 
nedenleri arasında, ülkemizin yeryüzü şartlarının elverişsizliği; köprü, 
tünel açmak ve hat döşemede yaşanan güçlükler; maliyetlerin yüksekliği; 

111  Tekeli, İlkin, a.g.e., s.444.
112  Yücel Candemir, “Türkiye Ekonomisinde Ulaştırma Kesimi ve Demiryolu 

Ulaştırması”, II. Türkiye İktisat Kongresi(2-7 Kasım 1981), Altyapı, Enerji 
ve Ulaştırma Komisyonu Tebliğleri, IV, Devlet Planlama Teşkilatı, s.143.

113  A.g.e., s.450.
114  Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, Anadolu Matbaası, İzmir, 2001, s.224. 
115 Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-1992, Devlet Planlama Teşkilatı, Ma-

yıs 1993, s.77.
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ülke sermayesinin kıt oluşu; köy, ilçe ve illerin dağınık oluşu gibi neden-
ler sayılabilir116.

Ülkemizde 1970’li yıllarla beraber, motorlu taşıt sanayisinin kurul-
masıyla beraber, karayoluna yönelik planlamalar çeşitlenmeye başlamış 
ve yollardaki artan trafiğe yönelik çeşitli çözüm yolları ortaya konulmaya 
başlanmıştır. Karayollarında mevcut yollarının niteliklerinin artırılma-
sı önemli bir öncelik haline gelecektir. Ayrıca otoyol tarzı geniş çok şe-
ritli yolların yapılması, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin 
inşaatları önemli yatırımlar arasında yer almıştır. 1980’li yıllarla beraber 
transit taşımacılığında büyük bir gelişme sağlanacaktır. 1980’lerden sonra 
özellikle otoyol yatırımlarında görünen artış, diğer karayolu yatırımlarını 
olumsuz yönde etkileyecek ve il ve köy yollarının yapımına yeteri kadar 
önem verilmeyecek, ayrıca mevcut yolların onarımı da aksayacaktır.  

Karayolları ağındaki gelişimi belirli yıllara göre gösteren tablo:117

Karayolları Yol Ağı

Yıllar Devlet ve İl
Yolları Köy Yolları Genel Toplam

 Asfalt Toplam Asfalt Toplam  
1950 1624 47080 0 41735 88815
1960 7049 61542 0 47500 109042
1970 19226 59453 0 162055 221508
1980 35810 60761 0 172103 232864
1992 49480 60080 24500 308579 368677

1960’lı yıllarla birlikte başlayan planlı ekonomik dönem, bir önceki 
Demokrat Parti dönemine göre daha iyi ekonomik performans göstermiş 
olsa da; Türk ekonomisini beklenen gelişme seviyeden uzak tutan bel-
li başlı yapısal sorunların üstesinden gelememiştir. Bu yapısal sorunlar 
içinde ülke içi tasarruf oranlarının düşük olması, dış ticaret dengesinin 
aleyhte bir durum göstermesi ve ekonomiyi yönlendirecek örgütlü bir bü-
rokrasinin bulunmayışı ilk akla gelenlerdir. Bunlardan en önemlisi ülke 

116  Başol, a.g.e., s.225.
117 Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-1992, Devlet Planlama Teşkilatı, Ma-

yıs 1993, s.76.
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içi tasarruf oranlarının çok düşük olmasıdır. Cumhuriyet’in henüz ilan 
edilmediği günlerde Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, 1 Mart 1923 yılında Meclis açılış konuşmasında, ekonominin kalkın-
masında tasarrufun önemini şu sözleriyle ortaya koymuştu: 

“Devlet bünyesini yaşatmak için harice müracaat etmeksizin memleke-
tin kaynak ve gelirleriyle temin etme çarelerini ve tedbirlerini bulmak lâzım ve 
mümkündür. Azami tasarruf şiar-ı millîmiz olmalıdır. Binaenaleyh usulü ma-
limiz halkı tazyik ve zarara sokmaktan kaçınmakla beraber mümkün olduğu ka-
dar harice arzı ihtiyaç ve muhtaç olmadan varidat-ı kâfiye temin etmek esasına 
müstenittir”118. 

Atatürk’ün bu düşüncesi Cumhuriyet’in ilk yıllarına hakim ol-
muş119, o dönem büyük sanayi yatırımlarının pek çoğu ülkenin kendi 
olanaklarıyla gerçekleştirilmişti. Halkı tasarrufa yöneltmek adına 1929 yı-
lında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuş, başkanlığına TBMM Baş-
kanı Kazım Özalp gelmiş, bütün milletvekilleri cemiyet üyesi sayılmıştı. 
Atatürk’ün büyük değer verdiği cemiyet, kısa sürede ülke genelinde ör-
gütlendi. Cemiyetin ana amaçları şöyle belirlenmişti120: 

- Halkı israfla mücadeleye, hesaplı, tutumlu yaşamaya ve tasarrufa 
alıştırmak.

- Yerli malları tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak.
- Yerli malların miktarını yükseltmeye, metanet ve zerafet itibariyle 

hariçteki örneği mallar derecesine getirmeye ve fiyatlarını ucuzlatmaya 
çalışmak

- Yerli malların sürümünü arttırmak. 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, amaçlarına ulaşmak adına 12-

19 Aralık tarihlerini “Tasarruf ve Yerli Malları Haftası” olarak belirledi. Bu 
hafta, Başbakan’ın bizzat yaptığı bir konuşma ile başlarken, ülkede adeta 
ulusal bir bayram havası eserdi. Bu hafta içinde bakanlar ve ileri gelen 

118  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, I, s. 314.
119  Tüketimi mümkün olduğunca yerli üretimle karşılamak düşüncesi döneme 

hakimdi. Örneğin, 9 Aralık 1925’te kabul edilen 688 sayılı “Yerli Kumaştan 
Elbise Giyilmesine Dair Kanun” bu düşünceye yönelik bir yasal düzenle-
meydi. Kanunla elbise, ayakkabı, kumaş, şapka malzemesinin temininde 
yerli müesseselerden tedarik edilmesi istenmektedir. Resmi-i Ceride, No: 249 
(20 Aralık 1341)

120  Erdinç Tokgöz, “Atatürk’ün Tasarruf Politikası”, Atatürk Dönemi Ekonomi 
Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi Yay., Ankara, 1982, s. 41-42.
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devlet büyükleri konuşmalar yapar, okullarda cemiyetle birlikte ortak 
programlar yapılırdı121. Tüm bu çabaların hedefi, ülke insanının tüketim 
alışkanlıklarını değiştirmek ve onları tasarruf etmeye yönlendirmekti. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan bu şevk ve ortaya konan çabalar 
zamanla sönünce, 1960’lı yıllara gelindiğinde hala Türk ekonomisi için 
tasarruf kıtlığı başlıca sorundu. Mevcut durumu sadece halkın tüketime 
yönelik alışkanlıklarına bağlamak yeterli olmaz. Öte yandan ülke içindeki 
kişi başına gelir düşüklüğü, mevcut tasarrufları etkili ve verimli kullana-
cak kurumların eksikliği de önemli diğer faktörlerdi. 

Ekonomide önemli bir paya sahip olan tarım sektöründe, iklim şart-
larına bağlı istikrarsızlık halen devam etmekte; istikrarsızlık sorunlara yol 
açmaktadır. Çiftçilerin yaygın bir teşkilat altında örgütlenmemeleri; pa-
zarlama ve kredi olanaklarını sınırlamaktadır. Sanayi sektöründe küçük 
işletmelerin hakimiyeti devam ederken; bu nedenle asgari iktisadi ka-
pasitesinde üretim yapılmakta, üretim teknolojileri ve işletme teknikleri 
kullanılamamaktadır. Kamu kesiminde de işletmelerin koordinasyon ve 
organizasyon sorunları devam etmekte; kamu tesisleri verimli işletileme-
mektedir122.    

1960’lı yıllara dış ekonomik ilişkiler bakımından üç önemli geliş-
me ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, 1964 yılında Türkiye’nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na aday üye olması; ikincisi, iç sanayi bünyesindeki 
gelişmenin, özellikle montaj sanayii dallarında dışa bağlı olarak gelişmesi 
ve son olarak ülke dışına giden Türk işçilerden ülkeye gelen dövizlerdir123. 
Sabit kur politikasının uygulandığı bu dönemde, Türk Lirası dönemin ge-
nelinde değerli kalmış; bu durum ihracatımızı olumsuz etkilemiş; ithalatı 
arttırmıştı. 1960’ların sonuna gelindiğinde IMF ve uluslararası para ku-
ruluşlarının telkin ve talepleri sonrası 10 Ağustos 1970’de Cumhuriyet’in 
üçüncü devalüasyonu gerçekleştirilmiş; 1 ABD Doları’nın Türk lirası kar-
şısındaki değeri 9 liradan 15 liraya çıkarılmıştı. 1973 yılında baş gösteren 
Petrol Krizi ile birlikte, dünyada ekonomik sıkıntılar artarken; Türkiye’de, 
Türk işçilerden ülkeye gelen döviz, dış finansmanın devam etmesi ile bir-
likte kriz ortamı ötelenmişti. 1975 yılında Süleyman Demirel’in başında 
bulunduğu hükümet, “Dövize Çevrilebilir Mevduat” adı altında kısa 

121  Doğan Duman, “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”, Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmaları Dergisi, C 1, S 2 (1992), s. 136-137.(127-141)

122  İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, s. 42-43.
123   Erol Manisalı, “Cumhuriyetimizin Elli Yılında Dış Ekonomik İlişkiler”, 

İktisat Fakültesi Mecmuası, C 30, S 1-4, s. 114. (97-121)
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vadeli çözüm yollarına giderek, özel sektör firmalarına yurt dışında bul-
dukları dış borçlar için kur garantisi sağladı. Böylece uluslararası banka-
lar Türkiye’ye borç verme yarışına girdiler124. Hükümetler, artan petrol 
fiyatlarını iç piyasa yansıtmadığı gibi ithal ikameci politikalara devam 
edilerek, sürdürülebilir olmayan, geçici bir bahar havasına devam ettiler. 
Zaman içinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 1/3’e düştü. 

1970’lerin ortalarına gelindiğinde, İthal İkameci Birikim Modeli’nin, 
ekonomi üzerinde yarattığı sıkıntılar artmıştı. Bu politikaya başlandığın-
da, ilk zamanlarda dışa bağılılığın artacağı ve zamanla bu bağımlılığın 
azalacağı düşüncesi hakimdi. Fakat dönemin sonuna gelindiğinde, ülke 
ekonomisinin ithal mallara olan bağımlılığı artmıştı. Birinci Beş Yıllık Kal-
kınma döneminde, makro-ekonomik düzeyde pozitif ithal ikamesi gerçek-
leşmiş; ancak sonraki yıllarda, ithalatın Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) 
içindeki payı artmıştı. Dışa bağımlı bir ekonomik yapının oluşmasının da 
temel nedeni, yatırım malları kesiminde sağlanan genişlemenin ara mal-
lar üretiminden geri kalması ve bunun sonucu olarak yüksek yatırım tem-
posunun daima aşırı bir ithal faturası yaratmasıdır. Örneğin, ucuz petrol 
fiyatlarından yararlanarak ithal malı enerji türlerine bağımlı bir sanayi 
yapısı kurulduğunda; bu sanayi dalları gelişme gösterdiğinde yüksek 
hacimli bir petrol tüketimini de beraberinde getirmişti. Öte yandan ülke 
ekonomisi dış ticaretin faturasını yüklenecek bir ihracat hacmine de sahip 
değildi125. 1963 ile 1980 yılları arasında yatırım malları üreten sanayi kol-
larının toplam sanayi içindeki payı üretim değeri bakımından %8,4’ten 
%7,5’e; işçi sayısı bakımından %12,2’den %9,9’a düşmüştü126. Bu döneme 
dayanaklı tüketim malları ile ara malı üretimi damga vurmuş; bu durum-
da ülke sanayisini dışa bağımlığı hale getirmişti.     

Planlı dönemde ülke ekonomisinde görülen büyümenin en temel 
dinamiğini dış finansman kaynakları sağlıyordu. O günlerin dünyasında 
da Keynesci politikalar, gelişmekte olan ülkelere ucuz kredi imkanları ya-
ratıyordu. 1962 - 73 döneminde dış yardımları sağlayan ülkeler içinde en 
büyük pay ABD’ye aittir. Toplam dış yardımların %70’i ABD tarafından 
sağlanırken; %21’i de AET ülkelerince verilmiştir. Toplam AET yardım-
larının %78’ini Federal Almanya sağlamıştır127. 1957 yılında imzalanan 
Roma Antlaşması’yla hayata geçen Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 

124  Pamuk, a.g.e, s. 243.
125  Boratav, a.g.e, s. 120-121.
126  Boratav, a.g.e, s. 133.
127  Ertüzün, “Türk Ekonomisinin 1923-1973…”, s. 180.  
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kısa sürede bir gelişme gösterirken; Türkiye, 1963 yılında imzaladığı An-
kara Antlaşması’ndan bir yıl sonra, 1964 yılında birliğe aday üyelik statüsü 
ile beş yıl sürecek olan hazırlık dönemine başlamıştı. Bu süreçle birlikte 
Türkiye-AET ekonomik ilişkileri artış gösterirken, AET’nin dış ticaretimiz-
deki payı %30’dan yaklaşık %40’a yükseldi. Özel dış yatırım ve montaj 
sanayisinin gelişiminde AET ülkelerinin payı arttı. Ayrıca bu dönem dış 
ticaret dengemizi bir nebze olsun rahatlatan en önemli kaynak, özellikle 
Batı Almanya’da sayısı 700 bini bulan Türk işçilerdi. Örneğin, 1972 yılında 
sağlanan döviz transferi, aynı yılın ihracat değerinin %84’üne ulaştı. Bu 
durum Türkiye-AET ilişkilerinin daha da yoğunlaşmasını sağladı128. 

1960-1977 dönemi iktisadi politikasının bir diğer önemli özelliği, 
dağınık siyasi yapının sonucu ortaya çıkan “popülist” söylem ve eylem-
lerin ekonomiye etki etmesidir. Siyasi partilerin iktidara gelebilmek adına 
seçmenlere hoş görünme çabaları; iktisadi alanda kalkınmaya dönük atı-
lacak uzun soluklu adımların yerine; geniş halk kitlelerinin talebini kar-
şılayacak kısa vadeli adımların atılmasına imkan yarattı. Örneğin, ekono-
miyi bir bütün olarak düşündüğümüzde, siyasi kaygılarla Kamu İktisadi 
Teşekkülleri(KİT)’nde yürütülen “gevşek” ücret ve istihdam politikaları, 
ekonominin diğer parçası olan özel sektörü de olumsuz etkilemişti. Aynı 
şekilde sosyal güvenlik sistemi içindeki sorunlar, tarım kesiminde kamu 
kuruluşlarının yüksek destekleme alımları da diğer olumsuzluklar arasın-
da sayılabilir129. 

1970’lerin sonuna gelindiğinde Türk ekonomisi içe dönük üretim 
yapan, ithal ikameci politikalar sonucu ihracatının ithalatının ancak üçte 
birini karşılayan ve her yıl artan miktarda dış finansman ihtiyacı olan; 
“popülist” söylemlerin etkin olduğu istikrarsız bir iç siyasetin görüldü-
ğü bir ülke görünümü gösteriyordu. Sürdürülebilir bir ekonomik sistem 
oturtulamamış, günü kurtarmaya yönelik politikalar uygulanır olmuştu. 
Tüm bu olumsuzluklar birikerek, 1970’lerin sonunda ekonomik bir krizi 
beraberinde getirdi. Dönemin Başbakanlarında Süleyman Demirel, krizin 
boyutunu şu sözleriyle ortaya koyuyordu: “70 cente muhtacız!”. Dış finans-
man sağlanamayınca, 1978-1979 yıllarına işsizlik, mal kıtlıkları, karaborsa, 
kuyruk ve yokluklar damga vurdu. Enflasyon hızla yükselirken, halkın 
satın alma gücü zayıfladı. Dönemin karışık siyasi havası içinde, tüm bu 
sorunların üstesinden gelecek, dirayetli ve uzun vadeli iktisadi politikalar 
yürütebilecek bir iktidarın iş başına gelmeyişi, krizi daha da ağırlaştırdı.

128  Manisalı, “Cumhuriyetimizin Elli Yılında…”, s. 120-121.
129  Boratav, a.g.e, s. 123-124.
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Türk Ekonomisinde Neoliberal Dönem (1980 Sonrası) 
Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasi tarihinde 1980 yılı “Mi-

lat” niteliğinde tanımlanır. O’na bu nitelik iki olaydan dolayı verilmiştir: 24 
Ocak 1980 Kararları ve 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi’dir. 24 Ocak Kararları 
yeni bir birikim modelidir; 12 Eylül ise bu yeni birikim modelinin siyasal 
ve hukuksal çerçevesini oluşturmuştur130. 24 Ocak Kararları, Türkiye’nin 
iktisadi düzeninin, Dünya’da değişen iktisadi politikalara olan uyum sü-
recinin başlangıcını temsil eder. 1980’li yıllarla birlikte ortaya çıkan “Yeni 
Liberalizm (Neoliberal)” anlayışı, dünya ekonomisinin 1970’lerde yaşadı-
ğı krizin faturasını, ekonomi üzerinde artan devlet etkisi ve tüm alanlara 
karışması ile sosyal hakların genişlemesine kesmiştir. O nedenle kurula-
cak olan yeni düzende çözüm yolu devletin küçülmesi ve sosyal hakların 
sınırlandırılmasıdır. 1980’li yıllarla birlikte “Yeni Liberalizm” ya da “Kü-
reselleşme” düşüncesi Türkiye’de hakim olmaya başlayacak; kamunun 
toplumsal yaşamdan, özellikle de ekonomik yaşamdan tasfiyesini dayatan 
bir süreç başlayacaktır131. Dış destekli bu uyum programının ‘uyum sağ-
lamayı’ hedeflediği yapı pazar ekonomileri; uyum için kabul ettiği iktisat 
politikasının araçları, neoliberal politikanın araçlarıydı132.   

24 Ocak 1980’den sonra uygulamaya konulan iktisadi politikanın 
belirleyici özelliği, ekonomiye ilişkin karar süreçlerinde piyasanın kendi 
işleyişine göre oluşacak fiyatların tek “yol gösterici” olmasıdır. Her mal ve 
hizmet için, arz ve talebe göre oluşacak fiyatlar, tüm ekonomik işlemler-
de geçerli olacak; oluşan bu fiyatlar, tüketim, yatırım ve yeniden üretim 
kararlarını belirleyecek, üretici ve tüketiciler davranışlarını fiyatlara göre 
düzenleyecek ve en yararlı ve karlı buldukları girişimleri serbestçe ya-
pacaklardı133. 24 Ocak Kararları ile başlangıçta Türk ekonomisine içinde 
bulunduğu zor dönemden çıkaracak bir şok tedavisi uygulandı. Devalü-
asyon, KİT zamları yapıldı ve fiyat denetimleri kaldırıldı. Ardından ge-
len 12 Eylül Askeri Müdahalesiyle birlikte, kararların uygulanabilirliğini 
sağlayacak siyasi ve sosyal ortamda hazırlandı. 1988 yılına kadar da bu 
kararlar ekonomiye yön verdi. İzlenen politika özetle şöyleydi: Reel de-
valüasyonlar doğrultusunda işletilen bir kambiyo politikası, liberasyona 

130  Onur Ender Aslan, “Devlet Planlama Teşkilatı: 1980 Sonrası Dönüşüm”, 
Amme İdare Dergisi, S 31/1 (Mart 1998), s. 107.

131  Aslan, a.g.m, s. 108.
132  Ekzen, a.g.e., s. 107.
133  Kepenek, Yentürk, a.g.e, s. 197.
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yönelen bir ithalat rejimi, pahalı döviz, ucuz kredi ve vergi iadesi gibi 
teşvik ve sübvansiyonlarla desteklenen ihracat, fiyat kontrolleri ve temel 
malların çoğundaki sübvansiyonun kaldırılması ve iç talebin daraltılma-
sına dönük politikalar134. Ödemeler dengesini sağlamak adına yapılan de-
valüasyonla 1 Amerikan Doları 47 liradan 70 liraya çıkarıldı. İhracatı teş-
vik etmek adına Türk lirasının değeri ileri ki yıllarda da düşük tutulmaya 
devam edildi. Ayrıca ihracatı arttırmaya yönelik teşvikler ve ek destekler 
sağlandı. Kamu’nun zararlarını azaltmak adına, kamu ürünlerine yüksek 
oranlarda zamlar yapıldı; kamu sübvansiyonları kaldırıldı. 24 Ocak Ka-
rarlarına, yurt dışı para fonlarından, IMF ve Dünya Bankası’ndan destek 
sağlandı, çünkü alınan kararlar bu kurumların 1970’lerin ortalarından 
beri Türkiye’den talep ettiklerini hatta daha fazlasını içeriyordu. 

24 Ocak Kararlarına, askeri idare ile sağlanan tam destek (müda-
hale sonrası, geçmiş siyasi figürlerden sadece Turgut Özal vardı ve O’da 
Başbakan Yardımcısı oldu); dış kamuoyundan gelen olumlu haber ve 
destekler sayesinde yaşanan istikrar ortamı, dış borçların yeniden yapı-
landırılmasını ve uygun kredi imkanlarının oluşmasına neden oldu. 24 
Ocak Kararlarının mimarı Turgut Özal, kurduğu Anavatan Partisi ile 1983 
yılında yapılan seçimlerle tek başına iktidara geldi. Böylece kararların uy-
gulanmasına, ara vermeden devam edildi. İthalat üzerindeki kısıtlamalar 
kaldırıldı; serbest döviz rejimine geçildi. 1980-1988 yılları arasında Türk 
ekonomisi yıllık %4,9’luk bir büyüme yaşadı. Fakat ekonomide yapısal 
bir dönüşüm yaşanmadı; geçmişte olduğu gibi ithal edilen ara mallara 
ve yatırım mallarına bağımlılığı azalmazken, aksine arttı. Büyüme dış fi-
nansmanla desteklenerek sağlandı135. Yani 1970’lerin sonlarında dış des-
tek sağlanmada zorlanan iktisadi sistem; 24 Ocak Kararları sonrası tekrar 
arzuladığı dış kaynaklara ulaşabilme imkanını elde etmişti. Artan büyü-
meyle birlikte oluşan refah, toplumun tüm kesimlerinin gelirlerine eşit 
yansımadı. Faiz, kar, rant ve kendi hesabına çalışanların gelir payı 1980-
1989 yılları arasında %49,4’ten %61,9’a yükseldi. 1981-1988 arasında özel 
kesimde reel ücretler yaklaşık %20 gerilirken, kamuda yarılanmıştı136. Sa-
nayi sektöründe Türk ekonomisinin en zayıf halkasını imalat sanayi oluş-
tururken; imalat sanayisinde 1950 yılında ülke içindeki işyeri sayısı 2.618 
iken, bu rakam 1980’de 8.710, 1990’da 8.871, 2001 yılında 11.311’e ulaşmış-

134  Boratav, a.g.e, s. 148-149.
135  Boratav, a.g.e, s. 160.
136  Kazgan, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, 2. Bs., İstanbul Bilgi 

Üni. Yayınları, İstanbul, 2004, 261
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tı. Bu elli yıllık dönem içinde, imalat sanayisinin toplam istihdam içindeki 
yeri birkaç yıl dışında %10’nun üzerine çıkmamış; kimi dönemlerde ise 
eksi rakamlara düşmüştür137.    

Mevduat faizlerinin serbest piyasa şartlarında belirlenmesi yönelik 
uygulama, “banker” denen ve yüksek faizle para toplayan kişilerin tü-
remesine yol açtı. 1982 yılına gelindiğinde, pek çok kişi bu şahıslar tara-
fından dolandırıldı. İhracata getirilen teşvikler ve bu teşviklerden doğan 
suiistimaller “Hayali İhracaat” kavramını ülke gündemine taşıdı. Kamu 
kaynakları doğru yerde kullanılmadığı gibi, israflar arttı.     

24 Ocak Kararlarıyla birlikte serbest piyasa ekonomisi işler hale 
getirilirken; bütçe açıklarını karşılamak, kaynak sağlamak adına para ba-
sımına devam edildi. Bu durum enflasyonun her yıl yüksek kalmasına 
neden oldu. Geniş çaplı bir vergi reformu yapıldı. Servet beyannamesi 
kaldırıldı. 1985 yılında getirilen Katma Değer Vergisi(KDV) ile vergi yükü 
toplumun geneline yayıldı. Öte yandan ücretlerde gözle görülür bir artış 
kendisini göstermedi; buna itiraz eden dernek ya da sendikalar, Askeri 
idarenin uygulamalarıyla arka plana itildi. Tüketim üzerine kurulu ikti-
sadi düzen, düşük tasarruf oranlarını beraberinde getirirken; yatırımlar 
için kaynak yaratma konusunda hükümetleri borçlanmaya itti. 1980’lerin 
sonlarına gelindiğinde yüksek iç ve dış borçlanma, ödeme dengelerinde 
bozulmalara; borçlara ödenen faiz miktarında artışlara neden oldu. Bor-
cun borçla kapatılması; bütçeye büyük yük getirmeye başladı. Bu sarmal 
1990’lı yıllarda da artarak devam ederken; ekonomide toplam yurtiçi 
tasarrufların GSMH içindeki payı %15,7 düzeyine geriledi. Toplam faiz 
ödemelerinin GSMH içindeki payı %22,2’e yükselmişti. 1990-2000 yılları 
arasındaki dönemde kamu tasarrufu sürekli (1997 yılı hariç) negatif seyre-
derken, tasarruflarla borç ödeme dengesi -%8,7 düzeyine kadar geriledi138. 
Hükümetler, aradaki açığı kısa vadeli, yüksek faizli borçlarla kapatmaya 
çalıştı. Türk ekonomisini, uluslararası sermayeye karşı zayıf bir duruma 
getiren, büyük krizlere gebe bırakacak olan bir değişiklik 1989 yılının 
Ağustos ayında gerçekleşti. 32 Sayılı kararla dış dünya ile Türkiye ara-
sındaki sermaye hareketleri serbest bırakıldı. Bunun sonucu olarak Türk 
ekonomisi, dış şoklara açık hale geldi ve sermayenin bir anda çekilmesiyle 
birlikte 1994 ve 2001 krizlerini ağır; 1998 krizini hafif atlattı139.  

137  İstatistik Göstergeler 1923-2013,Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2014, ss. 
250-253.

138  Ekzen, a.g.e., s. 119.
139  Boratav, a.g.e, s. 180.
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Siyasi iktidarların oy peşinde koştuğu, tek başına iktidar olmanın 
zor olduğu 1970’li yıllarda, siyasette “popülist” söylem, iktisadi politika-
ların verimli uygulanması önündeki önemli bir engeldi. 12 Eylül Askeri 
Müdahalesi ile birlikte eski siyasi liderlere siyaset yapmanın yasaklanma-
sı ve Turgut Özal’ın tek başına iktidara gelmesi; 80 sonrası ekonomi prog-
ramının uygulanmasına çok büyük bir katkı sağlamış; siyasette popülist 
söylem geri planda kalmıştı. Fakat 1987 yılında yapılan referandumla eski 
siyasi liderlerin yasaklarının kalkması ve siyasete dönmeleriyle, “popü-
lizm” tekrar gündeme geldi. İktidar ve muhalefet meydanlarda kaynağı 
belli olmayan vaatlerde bulunmaya başladı. Siyasi parçalanma sonrası, 
seçim sonraları koalisyon hükümetleri kurulmaya başladı. Yüksek enflas-
yon ile gelen hayat pahalılığı, yolsuzluklar, rüşvet ve iltimasın artması, 
halkta ekonomi yönetimine yönelik tepkileri artırıyordu. İktidarını sür-
dürmek ya da iktidara gelmek isteyen siyasiler, kamu olanaklarını sonuna 
kadar kullanırken; KİT’ler bu süreçten en fazla zarar gören kurumların 
başında yer aldı. Ayrıca sağlıklı ve verimli işlemeyen bir sosyal güvenlik 
sistemi nedeniyle, gelir gider tabloları sürekli kamu aleyhine açık veri-
yordu. Ülkenin Türk lirası ve döviz cinsinden tüm iç ve dış borçlarının 
GSYH’ya oranı 1990 yılında %40 iken, 2001’yılının ikinci yarısında %90’a 
kadar yükselmişti. Bu açıkları kapamanın en uygun yöntemi olan para ba-
sımına gidilerek, 90’lı yıllarda enflasyon hiçbir yıl %40’ın altına düşmedi, 
1994’te %100’ü aştı140.

1995 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği antlaşma-
sı ile 1960’lı yıllardan beri Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olan AB ile 
olan ticari bağlar daha da geliştirildi. Gümrük tarifeleri kaldırıldı.  Fakat 
Gümrük Birliği antlaşmasından kısa bir süre sonra Türkiye’nin AB’ye tam 
üye olacağı konusunda, Türk tarafındaki beklentiler karşılanmadı. 

1999 yılına gelindiğinde kamunun artan borcu çevrilemez bir du-
ruma geldi. Aynı yıl IMF ile anlaşılarak bir istikrar programı yürürlüğe 
kondu. Fakat program, ekonominin temel yapısal sorunları olan kamu 
açıkları, bankacılık sistemine yönelmek yerine döviz kurunu bir çıpa uy-
gulamasıyla kontrol ederek, enflasyonu düşürme yoluna gitti. Programın 
uygulanmasında iktidarda yer alan koalisyon hükümeti (DSP-MHP-
ANAP) gerekli dirayeti de göstermekten uzaktı. 2000 yılının ikinci yarı-
sında ortaya çıkan kriz sonrası, yüksek miktarda kaynak yurtdışına çıkar-
ken; Türk lirası dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetti. Faiz oranları 
binli rakamlara dayanırken; GSYH yaklaşık olarak %6 oranında küçüldü. 

140  Pamuk, a.g.e., s. 277.
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Krizi bir an önce sonlandırmak adına Dünya Bankası’nda üst düzey yö-
netici olarak çalışan Kemal Derviş, ülkeye gelerek hükümette görev aldı. 
Derviş’in IMF’den aldığı destekle uygulamaya koyduğu program, eko-
nomi de yapısal ve kurumsal değişiklikler getirdi. Dalgalı kur sistemine 
geçildi. Ekonomiyle ilgili kurumlara siyasilerin etki etme araçları sınır-
landırıldı; daha özerk olmaları sağlandı. Bankacılık sistemi yeniden ele 
alınarak, batık bankalar tasfiye edildi. Mevcut bankalar oluşturulacak ku-
rumlarla denetim altında tutulacak; kamu bankalarının borçları zamana 
yayılacaktı. 2002 seçimlerinde iktidara gelen Ak Parti hükümeti, Kemal 
Derviş programına sadık kaldı. İktisadi programda en önemle üzerin-
de durulan mali disiplindi. Kamu harcamalarının de sürekli dengeli ve 
denetimli bir anlayış sürdürüldü. Kamu borçları 2001 yılında GSYH’nın 
%90’nını bulurken, bu oran 2010 yılında %40’lara düştü. Bu düşüşte, hızlı 
bir özelleştirme politikasının önemli bir yeri vardır. Bütçede yaşanan den-
geler sonrası, enflasyon tek haneli rakamlara geriledi. Ekonomide yaşanan 
büyüme, kişisel gelirleri arttırırken; kişi başına gelir 2002’den 2010 yılına 
gelindiğinde %33 arttı. Siyasi istikrar, özelleştirme, AB ile devam eden 
üyelik görüşmeleri ile yabancı sermayenin ülke ye girişi hızlandı.2005 yılı 
sonrasında 10-15 milyar doların üzerinde yabancı sermaye girişi yaşan-
dı. Fakat 2001 yılında uygulamaya konan programda yer alan kurumsal 
düzenlemeler ve mali disiplin ötesinde, uzun vadeli olarak sanayileşme, 
büyüme ve istihdam perspektifi oluşturulamadı. Yüksek işsizlik oranı, 
düşük tasarruf oranı, ödemeler dengesindeki cari açık gibi uzun vadeli 
yapısal sorunlar tam olarak çözülemedi. Geçmişten farklı olarak bu dö-
nem de kamunun borç yükü azalırken; özel sektörün borç yükü arttı141. 

Sonuç
Cumhuriyet, geçmiş idareden iktisadi alanda bir “enkaz” yani çök-

müş bir ekonomi devraldı. Yeni Türk Devleti’nin Kurucu Lideri Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinin modern, çağdaş, kalkınmış medeni-
yetler seviyesine ulaşmasını istiyor; bu hedeflere gidilen yolunda iktisadi 
kalkınmadan geçtiğini biliyordu. Bu nedenle bağımsız ve kendi kendine 
yetebilen bir Türkiye yaratmanın peşine düştü. Bunu da başardı, çünkü 
öldüğünde ülkede temel ihtiyaçları karşılayabilecek sanayisi olan, denk 
bütçeyi her yıl sağlayan, enflasyonu önleyen ve dış ticarette sürekli fazla 
veren bir ülke bıraktı. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni iktisadi 
düzende Türkiye’ye Batı ve ABD tarafından biçilen görev, tahıl amba-

141  Pamuk, a.g.e., ss. 285-292.
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rı vazifesi görmek; sanayileşme yerine, dışardan aldığı kredileri hizmet 
sektörüne üzerinden kullanmaktı. Özellikle 1930’ların sonunda uygula-
maya konulan Sanayi planında ön görülen demir çelik ve makine sana-
yisi yerine; tarım ve hammadde kaynakları sağlamak üzere bir iktisadi 
düzen kurulmaya başlandı. 1946’da ilk develüasyon gerçekleşti ama son 
olmayacak; dışardan gelecek yardımlara bağımlı, ithal ikameci bir ikti-
sadi politika bundan sonra hakim olacaktı. O günden günümüze kadar 
Türkiye’nin iktisadi politikalarının temel yapısında bir değişim olmadı. 
Sürekli dış açık veren ve bu nedenle dış finansmana hep muhtaç olan, 
işsizlik sorunlarıyla uğraşan, ülke içi tasarruf oranları son derece düşük 
olan, on yılda bir bazen daha kısa sürelerde parasını devalüe etmek zo-
runda kalan, sanayide devletin etkin olduğu, buna karşın özel sektörün 
çok fazla taşın altına elini sokmadığı bir dönemler hep ön plana çıktı. 

2000’li yıllara geldiğimizde Türk ekonomisinin, özellikle sanayi ve 
teknolojisini, çağın gereklerine adapte etmesiyle birlikte katma değeri 
yüksek, dış dünyada talep gören ürünlerin üretimine yönelmelidir. Uzun 
vadeli kalkınma planlarıyla, üretimde verimlilik temel strateji olarak ta-
kip edilmeli; tüketimden ziyade üretime ve tasarrufa yöneltecek politika-
ların devreye girmesiyle; dışa dönük üretim stratejilerinin belirlenmesi ve 
bu hedefe yönelik yatırım yapılması gerekir. Ülke ekonomimizin belki de 
en önemli sorunu tüketmek üzerine kurulu bir ekonomimizin olmasıdır. 
Halkı tasarruf yapmaya yöneltecek politikaların uygulanması burada öne 
çıkmalı; halkın zihinlerine bu düşünce yerleştirilmelidir. Tıpkı Atatürk 
döneminde olduğu gibi, ülke içinde yapılacak olan yatırımların, ülkenin 
kendi kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Böyle bir durum, 
ülkeyi dışa bağımlılığa ve dış şoklara karşı daha dayanıklı kılacaktır. Ül-
kenin sağlıklı büyümesinde elbette ki eğitiminde önemi büyüktür. Eğitim 
sistemi yeni nesil teknolojileri tanıyan, ona uzak kalmayan, ileride o tek-
nolojiyi yaratabilme imkanına sahip olabilecek olanları yetiştirmek üzere 
yeniden düzenlenmelidir.
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ATATÜRK DÖNEMİ SAĞLIK KAZANIMLARI 

Eren AKÇİÇEK

Giriş
Arjantinli Diplomat Jorge Blanco Villalta’ nın ifadesiyle ‘Bir Atatürk 

Biyografisi, ‘kamu sağlığı’ deyiminin hemen hiçbir anlam taşımadığı bir ülkede 
kamu sağlığının geliştirilmesi için bu büyük adamın yaptıklarını özetlemek mak-
sadıyla özel bir kısım ayırmak zorundadır.’1.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 15 yılını da içine alan dönem yur-
dumuzun kalkınması ve bulaşıcı hastalıklarla savaş bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Cumhuriyetimizin 15. Yılında yayınlanan 611 sayfalık 
‘15. Yıl Kitabı’ bir abide eser olarak 15 yılda yapılanları anlatmaktadır. O 
günlerde yapılanlar büyük yokluklar ve sıkıntılar içerisinde başarılmıştır2.

23 Nisan 1920 Öncesi
1897 Türk-Yunan Savaşı sırasında 1140 şehit, 3318 yaralıya karşı 38 

bin asker tifüs, malarya, tifo ve dizanteri hastalıklarından saf dışı kalırken 
onları tedaviye çalışan hekimlerden dahi ölenler vardı. 

Gerek Balkan Savaşı gerekse I. Dünya Savaşında bulaşıcı ve salgın 
hastalıklar: kolera, tifüs, dizanteri, sıtma Milletimiz ve Ordularımız için 
büyük bir felaket unsurları olmuştur:3 Düşman hiçbir zamanda bunlar ka-
dar da yıpratıcı olmamıştır. Seferberlikte açlıktan yollara düşenleri kole-
radan öldü sanıp üzerlerine kireç sütü döküyorlardı ve bu kez de gözleri 
yanan bu zavallıların feryadı, inlemeleri dayanılmaz bir hal alıyordu. Ko-
leralı hastaların camilere yatırılması teklifine ise Evkaf Nazırı Ziya Paşa 
“Müslümanlara ait ibadet yerlerinin kirletilmesine asla razı olmam” diyebili-

1  Jorge Blanco Villalta, Atatürk, (Çev. Fatih Özsü), Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara, 1982.

2  On Beşinci Yıl Kitabı, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 1938.
3  Oya Dağlar Macar, Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetle-

ri, Libra Yayıncılık, İstanbul, 2010.
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