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TÜRKİYE CUMmJRİYETİ İKTİSADİ KRONOLOJİSİ
(1923-1994)
Murat KORA LTÜRK.
SUNUŞ

Türkiy e Cumhu riyeti, Osma.nlı impara to rluğu'mın e nka zı üzeıine

~tJi"l.tlmuştur. Bu e nkazın e n ağır ) anı ela toplumsal ve
c.->kono mik
ap ıd a _ orı~ya ç ıkmıştır . Osman lı toplumsal ve e ko nomik
yapısı

·~apitalızm oncesi toplum sal .ve ekonom ik yapı özellikleri gösterir.
Siyasal, ~oplum~l . ve ekc:_nornık kuruml arın ve yaşamın din kurum u
e rçevesınd e bı ç ım a l dıgı Osmanlı Inıpa rato rlu ğu , özellik
le Batı'da
çırıaYi kapitalizmin gelişimi paralelinde sömürgeleşme sü reci içerisin e
5 irer.
Gelişen
uluslararası
işbölüınü
çerçevesinde
Osma nlı
foıpar~to~lu_ğu, Av!l.ıpa sanayinin gereks i.nim duydu ğu hamma delerin
.. 0 emlı bır kaynag ını o luştururke n , ay nı zaman da ö nemli
bir sürüm
0 azarı haline
de gelir. Kapitü lasyonlarla başlaya n süreçte Osmanlı
ı:rıparatorluğu azgelişmişli k öz~lli kleri taşıyan bir yarı sömür ge o lur.

f

Ulusal

Kurtulu ş Savaşı yalnızca

ülkede ulus ege me nli ğinin ve
edinilmesi ile sonu çlanmaz. Türkiy e . Cumhu riyeti'nin
j{uıvluşu ile ba~.laya n süreçte .Türkiye t?plum~ınun ..başta. e
n yaşamsal
la nları o.lmak uzere eko noınık ge reks ınınıl e rı ve ulkenı
n kal kınmas ı
~areke ti de başlar. Yetmiş yılı aşan bu süreç fç ind e anılan hareke t bazı
, dönem sellikle r gösterir. 1923-1930 dönemi genel olarak bir
toparla nma, siyasal rejimin ve devrim l eıi n o lu şu mu sürecidir. ?e rmaye
birikim inin çok l~ıt olduğu ülkede .bu ?önem içinde 1 930' ları~1 aksine
devleti n e ko·nornıd e egeme n ve etk ın b ır ko numda bu l unınadıgı , ancak
kıt kaynaklarl ~1 deste klenme sine karşın özel sektörü n ise
bekle ne n
kalkınma hamlesini başlatamad ı ğı görü lür. 1930'lar
ekono mide
d evletçili k rüzga rlarının esti ğ i ve çağclaş Türkiye e kononıisinin ,
özellikle sanayin i n temellerinin atıldı ğı bir dönem dir. Dünya'yı savaş
rüzgarlarını'.! kavurduğu 1940'la nn ilk yansınd a Tür~iy e,
siyasal
iktidarın dirayeti ile savaşın clışıncla kalmak la bırlıkte
savaş
ekono misinin bütün olu msuzluklarını yaşar. Devletçi sanayileşme
hamles i aksar. Savaş e rtesi ye ni bir dünya şekill e nir . Türkiye bu iki
. kutuplu dü nyada Ame rika Birl eş ik Devletle ri ve müttefikl e rinin
yanında yer alır . Türkiy e'nin bu te rc il~i siyasa_! ve:: e~~noı.ııik siste
~1ıind e
de değişiklikleri benlbe rincl e getırır. .çok partılı sıyasal sı ste me
geçme nin sa ncıl an ürünün ü verir ve 1950-1960 arasınd a Türkiye
b ağımsızlı ğın

. Arş. Gör. M.Ü.İ.İ.B . F . İktisat Bölümü .

Demokrat Parti iktidarı tarafından yönetilir. Tü~ ayf ınının Ve s ·
seçkininin devrimci yönü artık durulmuştu'r. .. ~pu ı~m siyaset:Y~s
ekonomide egemen olur. 1960'da genç Tur ıye 1emokra 5 i ~ ;ı
kesintisine uğrar. 27 Mayıs hareketi ve ar~~n:.an, ~ap~ a~ ~nayq_sı il~
Mart'taki kısa kesinti dışında 1980'e kadar Tu.r ıy~ n.ın .a enni b~sq_ ı"
1960'lar Türkiye e konomisinde karma ekono~nın ve Planıcı. lirı <
egemen olduğu bir dönemdir. 1970'ler, .ö~ellıkle son. döne~lt~~t.
gittikçe artan toplumsal kargaşa ve a~.arş.ının e.k~nomık saf\.~lltj t'\
birleştiği bir dönemdir. 12 Eylül 1980 Turkıye rarı~ınde halen ~~l~.-1 <::
süren bir dönemin başlangıcıdır. 24 Ocak ~ararları ıl~ başlayan, It1ı<:: ~
yönetim döneminde de kısinen yaşanan sureç 1983 te T~ırgut ~Slt<:: ~
dışadaçılma,
Başbakan olması ile• 11ız kazanır. Ekonomide
t'\
d .. lıberaıı· <cı.<<ttı 1ll
•
1
yaşanır·. Gelişme performansı 1980 lerın sonu~ .a uşer .. Blı Stı sy-G
gelişmenin bedelini geniş, yoksul ve dar . gelırlı halk kı~leleri ~~~tt'\
1990'lar ise Türkiye, dış politikada €endere altına alınnuş, ıçencı Otj~ ~
ile siyasal, toplumsal ve ekonomik büyük aşınmalara ve ka~ 1 l(:)t t .
Y Plq_~tt
uğrayan, ekonomisi tıkanmış, bir görünüme sahiptir.
q

Yukarıda Türkiye'nin çok genel olarak çizilen .1923'ten

ıstenirse b~9941
kadar geçirdiği gelişim ve. dönüşümler yıl .yıl izlenmek
e
•r
1 ..
b k
o lay, k urum, kişi ve yasa ön plana çıkar. I~t.e .u . ro~o oıı çalışllla 5 c;G.k.
da anılan olay, kurum, kişi ve yasalar bır dızı halınde sırala 11 ıncı
Uzun vadede gerçekleştirmek istediğimiz bir araştırman %§tı:
çalışmasını oluşturan bu kronoloji çalışmas'ında öz~lli.~le ra:~ (:)~
k?nu~. kapsamakla birlikte Feroz ~mad'ın yap~~ı buyuk ölçtıcı ı bir
go~terıcı ve eşin kaynağı olmuştur. Bu kronolo)I çalışması ile ~ 'Yaı
gelışme eğilimini ifade ettiğimiz Türkiye ekol)omisinin ana h.g~neı
ortaya konmaya çalışılmıştır. Kronoloji genel olarak yetnu · atları
'Yıllık
süreçte ortaya çıkan ekonomik ve bazı çok ön~mli · siyasal
k~ı:ı~n~. olay ~e gelişmeleri kapsar. Bunlar içerisinde çok önemli 0~l'lıtn,
duşunulenlerı yalnızca anılmakla yetinilmemiş, bunlara ilişk' cluğu
ancak bilgi. len~irici açıklamalar da . g~~irilmiştir. Çalışmanı~n kısa
vadede g~~ış~etılmesj ile kronolojide anılan bütün olay, kurum, k~~lın
yasalara ılışkin bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın sa ı§ı Ve
yalnızca . bu çalışmanın _ortaya çıkmasında yararı görülen nuncıa ·
Cumhurıyet dönemi Türkiye iktisat tarihi ile ilgilenenle . cleğn,
yararlanacakları. ?ir kaynakça yer almaktadır. Kronoloji çahş~n ele
daha kapsamlı .bı~ araştırmanın önçalışması olduğunu ifade etm ası.nın
enu~~,.
dolay~sıyl~. ~.ksıklıklerine karşın bu ·haliyle de ilgilenenlerin
Yararına
olacagı duşuncesi ve dileğiyle.

.

k

!;

Feroz Alunad -B d.1

Açıklamalı K
.
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~ .~ :rurgay Alunad, Türkiye'de Çok Partili Pol.ifikanın

rono o1ısı (1945-1971), B~lgi yay. , Ankara 1976.
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-1923-

1~/02/1923 izmir'de TQrkiye İktisat Kongresi toplandı. İktisat

Vekaletı tarafından düzenlenen ve 4 Mart 1923 tarihine kadar süren
l(ong~e'.ye, mesleki temsil ~nlayişına göre her ilçeden birer tüccar,

~-anayıc~, s_anatk~r'. ame~e, şırk.et, banka ve üç çiftçi temsilcisi olmak
uzer~ s~kızer kışı ve Istanbul Esnaf Cemiyetleri, İstanbul Hamallar
~emıyetı, Umum Terziler Cemiyeti, Darülfünun Hukuk Mektebi

ıstanbul _Tic~ret Mekteb,.i Alisi, Çiftçiler Derneği, Fransa Darülfünun v~
rvtek~eb-ı Alıye Mezunları Cemiyeti ile Macaristan Türk Mezunları
Cemıyeti gibi meslek kesimleri, dernek ve kurumların temsilcilerinden
oluşan toplam 1135 kişi _' katılılır. Başkumandan Gazi Mustafa ·Kemal
Paşa Kongre'nin açılışındaki tarihsel söylevinde "Siyasi ve askeri zafer/er ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferle taçlandınltnadıkca
kalıcı olmaz" diyerek Cumhuriyet'e uzanan yolda yeni Türkiye'nin
girişeceği iktisadi mücadelenin bayrağını açmıştır. Kongre süresince
meslek grupları ve kurumlar· adına görüş ve beklentiler dile getirilir.
l(ongre·'de Türkiyenin bu dönemde içinde bulunduğu durum ve koşul
lar ile bağdaşır ·siyasal ve ekonomik . mesajlfir verilmiştir. Lozan
görüşmel~ıinin kesildiği bir sırada . Batı'ya Türkiye'nin yeni dönemde
barışçı bir politika izleyeceği ve öz~lli.kle Ulusal Kurtuluş Savaşı
sırasında Sovyetlerle olan yakınlaşmaya karşın Türkiye'nin bolşevizıni
alternatif olarak görmediği mesajı verilerek Batı'nın bu yöndeki
kaygıları silinmek istenir. 'ülke içinde ise kış mevsiminde yurdun dört
bir yanına · çağrıda bulunup ulusal nitelikli bir kongre toplamak ile
özellikle TBMM'de "İkinci Grup" olarak anilan muhalefet kanadının
girişimleri, saltanatın kaldırılması üzerine, silahlı mücadelenin sona
ermesi ve Lozan görüşmelerinin de kesilmesiyle yaratılmak istenen
. iktidar . boşluğu ve mücadelesi çabaları karşısında, Ankara
Hükümeti'nin toplumsal desteğe sahip olduğunu göstermek amacı
güdülmüştür. Kongre'de ileri sürülen ve benimsenen ancak çoğunu
uygulama olanağı bulunmayan .ilkeler içinde önemli olanları arasında
Aşar'ın kaldırılması ve' sanayinin teşviki Cumhuriyet'in ilk yıllarında
gündeme gelir. Yabancı sermayenin Osmanlı dö_neminde oldu~u Şi~~
kapitüler koşullarda ve nitelikte olmaması halınde kabul gorecegı
savunularak Batı'ya siyasal içerikli mesajlar yanında iktisadi içe.rikli bir
mesaj da verilmiştir. Kongre'nin som~_nda y~yınlanan "Misa~-ı Ikti_s~di"
yalnızca 1930'lara değin süren ve _sozde l~~eral.. ~!arak nıtel~~dı~'len
dönemin ekonomi politikaları üzerınde degıl, bu~un . tek partı ıktıdaı:ı
boyunca uygulanan ekonomi politikaları üzeıinde ız bırakmı?tır.

24/07/l923 Lozan Antlaşması imzalap~ı. 2~ Kasım 1922-4 Şubat
1923 . 2 ~ N'
1923-24 Tenunuz 1923 tarıhlen arasında gerçekleşen
ve , ısan
. .
d d
T" k ul
d
Lozan Barış Konferansı ve görüşrnelerının ar ın a_n ur
usu a ına
Ankara Hükümeti ile emperyalist g_üçler arasında ımzalan~n ve Ulusal

37

_(urtuluş hareketinin diplomatik boyutunu ve
laşma siyasi anlamı yanında iktisadi öneme

zaferini temsil eden antde sahiptir. Antlaşma ile
TÔrki~e'nin Osmanlı Devleti dön~ minde batılılarca sömürülmesinde
araç olarak kullanılan kapitülasyonlara son veriHrken, bir diğer sömüru
aracı olan dış borçlar imparatorluk coğrafyası üzerinde kurulan yeni
devletler arasında bölüş üme uğrar . .Antlaşma ile birlikte Türkiye,
İngiltere, Fransa, İ r.1.lya, JaP<?.ny~, Y.unanistan, Romanya v~ .Yugo~la~a
arasınd a imzalanan ') yıl surelı Tıcaret Mukavelenaınesı ıse Turkıye
ekonomisinde 1920'\er b 9 ytınca belirleyici ve yönlendirici olur.
Mukaveleye göre Türkiye~ 1929'a değin ithalatta spesifik nitelikli 1916
yılı gümrük tarifesini uygulamayı raah~1üd eder. Buna göre savaşın
neden oldu ğu e nflasyonla aş ınan spesifik gümrük vergilerinin beş ve
on iki katı arttırılmasına karşın büyük bir böllimünü sınai tüketiın
ınallannın oluşturduğu 27 kalem nıal için bu artış 9 katta sınırlandırılır.
ithal mallarındaı:ı , yerli mallardan farklı oranda tüketim vergisi alınması.
e ngellenir. Böylece 1930'lara el e ğin Türkiye'nin gerek gümrük gelirler- ·
ini arttırma gerekse" sanayiyi dış rekabetten koruma biçiminde politikalar izleme olanağ ı elinden alınmış olur.
29/ 10/ 1923 Türkiye Cumhuriyeti kuruldu .

-192418/ 01 / 1924 İstanbul'rla Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi to-

plandı.

03/ 03/ 1924 Hilafet kaldırıldı.
. 01/04/ 1924 Ergani Bakın Madeni'niı::ı Devlet Tarafından İşletilmesi
Hakkında Kanun TBMM'cl e kabul edildi.
·
03/ 04/ 1924 1908 Te ııınıuzundan 1923 Sonu.na Kadar Devlet
Alacak ve Borçl'arıni Tasfiye Ed en Kanun TBMM'de kabul edildi.
03/q8/ 1924 Cumhuriyet: Dörie ıni'nin ilk ınade.ni paralan tedavüle
çıktı. _Bronzdan yapılan 10 kuru ş lukları, Eylül 1924'de tedavüle çıkan 5
·kuruşl ar, Ekinı l 924'cle tedavüle ç ıkan 100 paralar izler.
26/ 08/ 1924 Türkiye iş Bankası kuruldu . Sermaye birikiminin ve
tasarruf olanaklarının hemen hi ç olmadığı Osmanlı Devleti'nin
ardınd an Cunıhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra
ülke
eko nomisinin ve özf.'llikk" sanayinin finansman gereksinimini gidermek
için Atatürk'ün direkrifl <:> ri il<:> kurulan hankamn kunıcuları, başta.
1.000.000 TL olan sermaye nin öd e nmiş 2'50.000 TL'sini sağlayan Atatürk
olmak (izer<:> yakrn çe vrc~si, rnilletvekilleri ve bir kısım tüccardır.
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Türkiye ekonomis inin gelişiminde ö n e mli katkılan buluna n Ce lal
da bankanın kuıucu müdürü olarak göre v yapar.
Bayar
2·1/09/192 4 Samsun- Ça r.Şa nıb a d e miryo lu hattının te m e li atıld
. .
17/ 11/ 1924 Terakkip e rve r Cumhuriy et

Fırkası

1.

kuruldu .

-1925-

19/ 01 / 1925 Yol MCık e ll e fi yet i Kanunu TBMM'de ka bul

dildi.

17/ 02/ 1925 Aşar
Vergisi'ni n
Ka ldınlnıasına
İli ş kin
K
TBMM'de ka bul e dildi. Osma nlı toprak düze ni olan Tımar Sisten~~L~n
..
.ıni ili ş kil e rinin yarı- f d 1
nın
bozu l rnası ı·1_e tarımsa 1 uret
·eo a bir g örünüm
büründüğü O_sm.anlı D e vleti'nin e ko no mik a land a ki bir diğer olumsu e
oıirası olan aşar ve rgisi ayni bir vergi olup, ilke olarak ürün üzerinde~
1/ 10 oranında alınmakla birlikte ülke nin bazı · yöreleıinde bu oran 4 / lO
oranına ka dar_ yl.i~se liyo'.dll. iltizam yönte mince _tahsil e dile n aşarın
kaldırılma sı
Izm.ır
Iktısat
Kong resi'nde
benınısenir.
Hükümet
programlarında da ye r alır. Ancak 17 Şubat 1923'd e kabul e dile n- ve 23
şubat'ta yayınlana n ka nun ile olanaklı olan · aşarın kaldırılması tarını
kesinli üze rind e önemli etkile r yapar. Böylece köylünün p a zara
götürebileceği bir a rtık e linde kalır. Bütünü o lmasa d a bir kısım köylü,
geç imlik üretimd e n p azar iç in üre tme s ürecine girer. Bu k esim
doğrudan parasal e ko no mi içine g irme ye> b aş l ar. Tannı kesiminin vergi
yükü ekonomik kr_iz~ -~.;:ach_ır göre li o lara k azalır. Aşarın ka ldı.rılınas ı
l<.uşkusuz tarım k es ıını uz e nııd e . olumlu e tkiler ya pmı ş tır . Ancak aşarın
kaldırılması devl et gelirl e rind e ö ne mli b ir aç ı ğın da ortaya ç ıkmas ı
. anlamına gelir. Aşarın k a ldırılmasına karşın daha ad il bir tarımsal vergi
salınmamış olması ise C~ınıhuriy e t hükümetle rinin tarıma yönelik
popülist uygul a ma l a rının ilkini o luşturdu ğunu dü ş ündürme kted ir.
01 / 03/ 1925 Tütün Re jisi'nin. Fransızlar'dan Alınmasına İli ş kin
TBMM'de kabul e dileli . 1881 Muha rre m Kararnam esi ile Osmanlı
Devle ti'nd e tütün te ke li Düyun-ı Umumiye idare si'nin e line
geçer.
,,idare bu tekel hakkını 1883'de 30 yıl imti yaz tanınan ve · re snli adı
Societe d e la Reg ie co inte ress~ des tabacs de l' e nıpire Ottonıan olan ve
Osma nlı Bankası, C red iı Ansralr ve Bleiçhröc ler banka gruplarının
ortaklığı olarak kurul a n ~eji ş irk etin e devreder. Ş irket, ülke nin bazı
vilayetler inde iç tüketime ayrılmı ş tütünleri sat ın almak, işlemek ve
satmak h a kkına sahip o lurke n di ğe r vilayetler de
tütün üze rinde n
alınan vergi.le ri tahsil · etm e hak kının e lde ·e der. Ç iğ neme tütünü il<=: ithal
e dil e n tütün üı-Jnl erind e n devletin a ldı ğı bütün vergiler de ş ırkete
geçer. Bazı bölgele rde n ihraç ed ile n türünl yrin ihracat vergisi . "".':
iran'dan ithal ed ilen tömbe kinin itha l ve rg is i ele ş irkete d evredılıı ·
Kanu~
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Odaları Ka nu nu , TB MM
abuı
22/ 047'1925 Tic· are t · ve Sanayi
edi ldi .

ış
Om 1an Çiftlig-i'nde · ilk . çal 111a lar
05/ 05/ 1925 An kar a Ata tür k

başladı .

e Osmanlı
Ko . 01/ 07/ 1925 Paris't
ladı.
baş
aya
mısyon çalışm

Borçlarının Öd enm esi İl~

İlgili

tu .
rfe z İşleri İnhisarı T.A.Ş. k~rulc
05/ 08/ 1925 İzmir Liman ve Kö
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·20111 1192 5 Yahşihan-Yer
köy denıiryolu hattı işletmeye
açıldı.
22/12/1925 Alpullu Şeker
Fabrikası'nın temeli atıldı.
2'6"~12(1925 Uluslararası Saa
t ve Takvim ile ilgili Kanu
n TBMM'd
e

~ı:ıul. edıldı ,

-1926-09101 11926 Piyango Çekili
şi ile ilgili Tayyare Cenıiyeti
'nin Ku(lJJtJşuna Da ir Ka nu n TB
MM'de kabul edildi.
14 / 01 / 1926 Bo rçl an ma Ka
nunu TBMM'de kabul edildi
.
25 /01 /19 26 Şeker, · Petrol
ve Benzin Tekeli Hakkın
da Ka nu n
r(B[ViM'de ka bu l edildi.
.
.
22 /03/ 1926 isp irto ve · AlR
ollü içkiler Tekeli Hakkın
da Kamın
. 113MM'de ka bu l edildi.
23 /04/ 1926 Samsun-Kavak

~4/0_3/1926

de ıııiryolu hattı işletmeye açıldı.

Petrol .·Arama ve işletm
esinin . Devlet Tarafından
jdaresıne ilişkin Ka nu n TB
MM'de .kabul edildi.
22/ 05 / 1926 Emlak ve Ey
tam Bankası Kanunu TB
MM'de ka bu l
ed ild i. 11 Te mm uz 1926
'da 20:000.000 TL ser ma ye
ile bin a ve üz eri ne ·
inşaat ya pa cak· arsa sahipl e rinf' bo rç
pa ra ve rm ek üz ere ku rul an
19 46 yılında Tü rki ye Em
ba nk a,
lak Kredi Bankası adını
almıştır. Türkiye'de
!{ODllt sektöıijnde ön cü bir
ku rum ola n ba nk a 1988 yıl
ında ise Anadolu
13ankası ile Emlak Bank
adı altında birleşmiştir .
01 107 / 1926 Kabo
nu yüıiirlüğe gireli. XIX
osmanlı Devleti'ndc:- dentajıiryolKalarnuınc
yılda
la olduğu gibi denizyolu .ulayüz
da taşımacılık, liman yap
şım
ımı · ve işlerıııeciliği yabancı ser ında
eg em en olduğu sekrörler
ye nin
başında geliyordu. O!kenin bir ~imma
alınan yü k ve yolcularıninülk
anı
ndan
en in bir diğer linıanına
den
taşınması a~lamına gelen deniz
ız
yolu ile
kabotajının aleyhine olan bu .durum
Lo zan Antlaşması'nc!a da
ele alınır . Buna gö re caraf
de vle tle r kabotaj
sef erl eri ni ke nd i bayraklar
ını
taş
ıya
n
gem
ile
re
ne.k h.~~kkıı~a sah ip
olp r. Bu_, ka bo taj yasağı
konmadık ça yabancı geıven
ııi
len
n. 1u rk ·lıınan~_arı
a~~:~~da yü k ve yolcu
taş
hu ku me finin kaboraj yas ıyabilecekleri · anlaınına gelır: ~cak Tu rk
ağı koyacağı clalıa anrlaşıııa ınıul.anm
adan
edilir. Tü rki ye 1
'da
giren 1
tanhlı ve 815 sayılı · ka nu n uyarın19ca26yab
ancı bayrak

beyaı:

Teııııııuz

ylirCırlliğe

~ Nısa~ı

~
lı geınılere kab19~
otaı
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Deniz taşımacılığının uluslaştırılması sürecindeki bu çok
önemli adımı de nizcilikle ilgili imtiyazlı taşımacılık, liman hizmetleıi .
alanlarında faaliyet gösteren işl e tme l e rin uluslaştırılması izler.

yasağı getırır.

01 / 07 / 1926 Türk Ceza Kanunu

yürürlüğe

04/ 10/ 1926 Türk Medeni Kanunu
04/ 10/ 1926 Borçlar Kanunu

girdi.

yürürlüğe

yürürlüğe

girdi.

girdi.

04/ 10/ 1926 Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi. Türk devrimi
1923'te n itiba re n bütün hızı ile her alanda yol alır . Hukuk, siyasal, toplumsal ve e konornjk düze nin temelini oluşturan bir alan olarak başta
gelir. Hilafeti n kaldırılması, 1924 Anayasası'nın yürürlüğe girmesi gibi
önemli hukuksal düzenlemeleri 1926 yılında bir dizi yeni yasanın
yürürlüğe girmesi izle r. Bunlar Türk Ceza Kanunu , Türk Medeni
Kanunu , Borçlar Ka nunu ve Türk Ticaret Kanunu'dur. 1 Ocak 1957'de
yürürlüğe gire n ka nuna değin Türkiye 'de ticari etkinlikleıin hukuksal
çerçevesini çize n ve belirleyen kanun diğe r kanunlar gibi kıta
Avnipası'nın özellikle İsvi ç re kanunlarına dayanır.
06/ 10/ 1926 Kayse ri Uçak Fabrikası işletmeye açıldı.
26/ 11 / 1926 Alpullu Şe ker FabriK.ası işletmeye açıldı.
17/ 12/ 1926 Uşa k Şeke r Fabrikası işletmeye açıldı.
25/ 12/ 1926 Samsun Liınanı'nın .inşasına İlişkin Kanun TBMM'de
kabul edildi.
-1927-

29/ 04/ 1927 Yerköy-Kayseri demiıyolu hattı _ işletme)'.e açıldı.
28/ 05/ 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
Türkiye'de sanayinin ge li ş imine ilişkin girişimler içinde teşvik çabaları
ve önlemleri başta gelir. Bu yönde çıkarılan ilk yasa "Teşvik-i Sanayi
Kanun-u Muvakkatı" da ha Cumhuriyet'in ilanından önce 1913 yılında ·
yürürlü ğe girmiştir . Yasa 1924'cle yeniden' düzenlenir. 1927'de ise 1942
yılına ~adar yürürlükte kalan yeni yasa çıkarılır. Sanayinin tanımının
yapıldıgı ve sanayi i ş l etmel erinin dört sınıfa ayrıldığı yasa ile sanayi
yatırımlarına iliş kin olarak teşvik am~lcıyla 10 hektara kadar bedelsiz
arazi verileceği, haberleşme a ltyaı':)Jst inşaasında kolaylıklar getiıileceği,
sınai i şl etmel e re vergi muafiyetle ri tanınacağı, işl etmel eıin · inşaası için
gerekli malze me ile üreti mde kullanılacak makina araç-gerecin nak-
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linde demir ve denizyollarında o/o 30 indirim yapılacağı, bazı tekel
ürünlerinin sınai işletmelere indirimli fiyatlardan- satılacağı ve kamu
kesiminin yUrt içinde üretilen sınai üıiinler( yuıt dışında üretilenlerden
o/o 10 oranında pahalı da olsa almak zorunda olduğu hükümleri
getirilir. Teşvik-i Sanayi Kanunu'mın Türkiye'de sanayinin özel
sektörün aracılığıyla gelişimine yönelik getirdiği ·ö nlemlere karşın
Türkiye'de sanayileşme sürecinin 1920'lerde başlayamamasının yani bu
sürecin ancak 1930'larda devletin doğrudan müdahalesi ile
başlamasının
nedeni olarak ise başta özel sektörde sennaye
birikiminin, girişim gücü ve yeteneğinin yetersiz · kalışını, yabancı
' se·rmayenin Türkiye'den uzak durması, düşük gümrük tarifelerinin
yürürlükte oluşunu ve 1929 krizinin etkilerini ifade etmek gerekir.
29/05/1927 Ankara·-Kayseri demiryolu
01/ 06/ 1927 Devlet

D e miryolları

ve

hattı işletmeye açıldı.

Limanları İdaresi

kuruldu .

. 25/06/ 1927 Ali İktisat Meclisi ile İlgili Kanun TBMM'de kabul
edildi.
09/09/ı 927 Samsun-Havza demiryolu hattı işletmeye açıldı.

28/ 10/ 1927 Genel
13.650.000)

nüfus

sayıııu

06/ 11/1927 Bünyan Dokuma
21 / 11/ 1927 Samsun-Amasya

yapıldı.

(Türkiye

nüfusu

Fabrikası işletmeye açıldı.

d~ ınityolu hattı işletmeye açıldı.

05/ 12/ 1927 Cumhuriyet Döne minin ilk kağıt paraları tedavüle
çıktı. Cumhuriyet'in bu ilk banknotları 1/ 2, 1, 2 1/ 2, 5, 10, 50, 100, 500
ve 1.000

liralık

küpürlerden

oluşuyordu. ·

-1928-

16/ 01 / 1928 İktisat Vekaleti'nin Kuruluşuna
İlişkin
Kanun
kabul edildi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin açılışının ardından kurulan ilk hüküme tte sanayi, ziraat,
orman ve maden işlerini görmek üze re 2 Mayıs 1920'de kabul e dilen 3
sayılı kanun ile iktisat Vekaleti kunılur. .İlk bakan ise Kastamonu
meb'usuYusuf Kemal (Tengirşenk) Bey'dir. '5 Mart 1924 tarihli ve 432
sayılı · kanun ile de ziraat, orınan ve vete riner işlerini" bünyesinde
toplayan Ziraat · Vekaleti kurulurke n, İktis~t Vekaleti'ne aii diğer
görevler ye niden kumlan Ticaret Vekaleti'ne devredilir. iktisadi kriz
öncesinde Ticare t ve Ziraat Vekale tle ri 16 Ocak 1928 tarihli ve 1200

TBMM'd~
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ile te krar birleştiril e rek Türkiye'de devletçi iktisat
p0litikalarının uygulanmayq başlanmasından önce bu politikaların
yürütülmesinde önemli bir kurum olan İktisat Veka.Jeti tekrar kurulur.

sayılı

kanun

· 02/ 02/ 1928 Ankara Çimento Fabrikası işletmeye açıldı.
01 / 03/ 1928 Ali İktisat Meclisi ça lışmaya başladı. 25 Haziran 1927
tarihli ve 1170 sayılı k a mın ile kurulan Ali İktisat Meclisi, benzerlerine
Almanya, İngilte re, Fransa, İtalya, İsp a nya, Le histan ve Yunanistar:ı gibi
Avrupa ülkelerinde· d e rastlanılan, genellikle çıkarları arasında kesin
ayrımlar bulunan kesimlerin uzlaşması, normal sfyasal kanallar · ile
yete rince temsil e dile meyen kesimlere temsil olan.ağı veren , iktisat
politikalarının oluşumu ve yönlendirilmesinde. siyasal partilerin mutlak
danışma işl evi gören meclisler, halkç ı ve
et kinli ğ ini aşmak yönünde
korporatif d evle t görüşünün uygulamaya yansıması olarak nitelendirilir.
24 üyesi bulunan Ali İktisat Mecl isi'nin birinci fahri başkanı başbakan,
ikinci fahri başkanı ise- İktisat Vekili'clir. 24 üyenin 12'si, biri silahlı
kuvvetl e rd e n olmak üze re iktisadi konularda yetkin kabul edilen kişiler
arasından hükümetçe seç ilir. Diğe r 12 üye ise Ticaret ve Sanayi Odaları
ve m esle k kurumları arasından se.çilir. Bu 24 üye dışında üyelik
yetkilerine sahip bir el e Katibi Umumi meclisde görev yapar. Yılda iki
. kez ve onbeşer gün süre ile toplanan · meclisin görevlerinin başında
ülke e konomisiyle _ilgili düze nl e me le r hakkında · görüş bildirmek,
gerekli düzelt:nıel e ri gerekçeleri ile hükümet<"'
bunlar üze rind e ki
iletmek, ülke nin iktisa di gereksinimleri ile . ilgili yöntem ve
düze nl e merere ili ş kin a.'raş tırmalarcla bulunmak geli,r. 1 Mart 1928'd<"'
Başvekil İsmet Paşa'nın söylevi ile çalışmaya başlayan 19 Mart'ta
ça lışmaların tamamlayan Ali İktisat · Me clisi , 1935'lerin ortalarına kadar
varlığını sürdürmüştür. Türkiye'cle iktisat politikalarını oluşumu ve uyguJa:nışında <"tkin bir role sahip olmayan V{:' 1935 Yılı Bütçe
Kanunu'nun 25. nıadcl es i il e kaldırılan Ali İktisat Meclisi, Türkiye
e konomisine ili ş kin bir dizi rapc>r yayınlamıştır.
13/ 06/ 1928 Paris'te Ti'ırkiye Cumhİ..ıriyeti ile Duyun-u Umumiye
.
Arasınd a. Borçların ödenme Biçimi ve Süresi
Hamilleri
idaresi
Hakkında Sözle\)nw İmzalandı.
23/ 08/ 1928 Amasya-Zile clenıiıyolu hattı işletmeye açıldı.
0 3/~9/ 1928 Kütahya -Tavşanlı cl en~iryolu hattı işletmeye açıldı.

-192916/ 05/ 1929 M<"'nkul Kı ymc~tl e r ve Kambiyo Borsaları Kanunu
TBMM'cle kabul . ed ikli. 1929 yılında Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin
1
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dış ticaret üzerinde sınırlama yap ma o lanakl a rını o rtad a n kaldıran
· hükümlerinin süresi dolar. Günui.ik vergisini yükse lte n ve 30 Mayıs
1929'da kabul ·edilen yeni Gümrük Kanunu'ndan önce bu yönde bir
kanunun çıkacağını bilen ticare t kesimi itha lat talebini arttırır. Bu arrış
ise öden}eler de ngesini bozar. Bu gelişme ka rşısı nda çıka rılan 16 Mayıs
1929 tarih ve 1447 sayılı Menk11l Kıymetler ve Kambiyo Borsal arı
Kanunu, Maliye Bakanlığı'na döviz gereksinimle rini saptama yetk~ini
verir.

28/ 05/ 1929 Zirai Kre di Koo pe ratifleri Kanunu TB lM'de kabu l
edildi.
30/ 05/ 1929 Günui"ık Tarife Karnımı TBMM'de kabul ed ildi.
30/ 05/1929 Kibrit ve Çakmak Tekeli

Karnımı

TBM1V1'de kabul

e dildi.
02/ 06/1929 Yol ve Köprüler Yapımına İli ş kin Kanun TBMM'de
kabul edildi.
02/ 09/1929 Küta hya-Emirle r demiryolu
09/ 09/ 1929

Fevzipaşa-Gölbaşı

lı a trı

demiryolu

isletmeye

aç ıldı .

lıattı i ş l e tmeye aç ıldı.

24/ 10/ 1929 New York Bors ası "Wall Street"te "Kara Cuma" ve
1929 Dünya Krizi" patlak vereli.
18/ 12/ 1929 Milli İktis at ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. 1929
Krizinin Türkiye ekonomisini özellikle ödemeler bilançosunda o lumsuz
yönde e tkilemeye başladığı, Türk parasının değerind e dü.şmenin
günlerde Baş bakan İsme t İn ö nü'nün T.B.M.M .'cle ya ptı ğı
yaşandığı
konu ş ma ve özellikle ".. .Millet. ke ndi· istihs:ı lind e n fazla sarfedmiyerek
ka naatkar bir hayata g irme k mecburiyetind eclir ... " sözl<"'rinin a rdından
TBMM Başk a nı Kazını Özalp ö ncl e rli ğ incl e, TBMM .Baska.n Vekili Hasan ·
Saka, İzmir Mille tve kili Celal Bayar, Kırklar<:'li Milletvekili Fuat Umay,
Sinop Milletve kili Yusuf Ke mal Tengirşenk, İ z mir Mille tvekili Rahmi
Köke n, Ziraat Bankası Ge ne l Müdürü Şükrü Ataman, Emlak ve Eytam
Bankası Genel Müdürü Hakkı Saffe t Tan ve Türkiye Otomobil ve
Turizm Kurumu Başkanı Reşit Saffet Atabine n t a rafından Milli iktisat ve
Tasarruf C~miyeti kurulur. Cemiyetin kuruluş amaç ve hede fl e ri
"... halkı israfla mücad e leye , Iı esa plı, tu tumlu y<1sam;1ya ve tasarr:ufa
alıştırmak, yc: rli malları tanıtmak. · sevd irmek ve kull a ndırmak, yerli
malların miktarını yükseltıııe ye, nı <:' tan e t ve zarafet itibariyle hariçteki
mümasili mallar d e recesine gerirmeğe \'<:' fi yat larını u cuz lat ınaga
çalışma k, yerli malların s ürürnünCı arrtırnıak ... " oİarak belirlenir.
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( ; c~ ıwl Sc·kreıt·rliginc~ <'Ski i ktis:ıı \'<:>kili J{ahnıi K6k("'ıı
Mi'ışa,·ir MCıclCır!CığCırw ise · \'ecl:ıt :\ic·diııı Tör :~etirilir. Ceıııiyet yılda biı:
k <"7. t hi7.<' nlc cligi "Ta s:ırnıf ve Yc·rli Mallar.' laf tası" ç.:e rçc~vesi n<"~c> k:ırultı,s
amaçları yc>nCıncle sc, rgi s c·ıııi ıwr n· ı ıııııngler clCızc~ nıer . 1<)_.~~ ~:ırı;l~·i
Kongr<"si, l 9:-S 1 Ziraat Kongwsi, ..W Ni san l <)'.)() Birinci Mı.Ilı San;1Y.i
N uıııuıw Sngisi , 5 Ocak 19:-i1 i'.ir:ı:ıt Teknik Sergisi, 1() Nısan 19j
1
İkin ci .\ tlilli S;ın:tyi Sc ·rgisi, ;-) ı Ekiııı .195:-1 On Yıl İkti.sat Sc>rgisi _ bunl:trı 11
b:ısıncl:ı gc~ lir. Ccıııin·ıin \';ı vın organı olarak da "iktisat ve rasarrıır••
adlı dngi y:ıyııııl:ın;r. cc;ııi~·c'I ltJ.,U'ların TCırki ye'sincle · ''M illi Iktis;lt"
clCışi'ıncC'sinin S:t\ ' tırıtınılugunıı \ '; ıp:ır . t<J.%'d;ı l.flusal ı-J.;:onoıııi v~
Attırıııa Ktınırıııı :tcl ını :ıl;ın ce ıııiy<'t. 17 Tc, nıııııız 19:S9'da Ankar;ı'cl:t
ktınılan TCırk İkti .<;: ıı Ccıııiw·ıi il<" 18 Ocak 1955'dc-' birl e.şer<:>k Türkiy~
C.<:> ıııiy<" t in

Ekonoııti Kunııııu adını :ıl ır .

-193001 /02.' 19 .~0 Kayse ri-Sarkışla c!C'ıııiryo lu lıaıtı i.şl ermt>ye açıldı.

25 ·'02. ' 19~() TCırk Parasını Konıııı : ı K:ınunu yi'ıri'ırlCığ< girdi. 22
l9:i0 ıarilıli ,.,. ı )(ı7 s:ıvılı kanun. hi'ıki'ı111eı e Türk parasının
korunuıasın;ı ili~kirı iınlcıııler ; ılıııa V<' huna bağlı olarak, bu yetki10ri
gCıc;lcndirııwk için n· z: ll : ır \'(· rnw vc·tkisini tanır. K:inunuıı anıacı kanıın
~ıwınindc de · il':ıcl c~ c·rlildi!..!.i ı ·ıı.c· n..· " .. .lıtısusi ııwnfaatl e ri tenkis Sllr<-'tiJc,
p:tra kıyııwıini dtisCırııı: ·,·v· ca lısanların .. .agır surette, t( cyizleri"cliı·.
Kamın <:<' r~·t ·\·r ·sincl<' :ıl ııı: ıc:ık k:ırarlara uyıııayan banka ve ıııali
en llleı1
faalivett
oCın ik 2 :ıv
ı ıibi 1-\
oi ~
kıınııııl:ır;ı ı ı: ır;ı ('('f'.; ısı ''<l('lirildi
]
•
.-,
.
......
°"""
ceza~ı d :ı gcıirilir. l l:ıpis ccz; ısın ; ı iliskin l ıCıki'ııııler ele varclır . Kanunııı 1
hükCıııwt e \"c•rdigi \'<'iki clognılııısııncl:ı "kaııılıiyo, nukut, c'sharn \'("
talwilat i slc, rinclc~ spekCıbsyonu"nıı y;ıs:ıklayan 2.(ı Sulıat 19?ı0 tarilı vc.,
H907 tarilıli kar:ırııaıııc'. t) \: is:ın 19;-)(J tarilı 90<)4 sayılı ikinci kararnaııı("
il e- ih racıtc; ıl : ırın di),·iz :ılısl:ırın:ı kol:ıvlıkl;ır ~etirilir. 7 Nisan "1950 tai·ih
\ W 9~~i9 s;;\·ılı. l) ,\r:ılık 11p, l ıarilı ,.<' .12008 ~c;;ıvılı i'ı(·iincCı ve ck>rdl'ıncii
k:ıran:ııne .ile· sistc-·1ııin islc~yisiıll' ili şki n dc'gisil~liklc~r getirilir. 20 N is:ın
19:S2 tarilı n · 2(J87 s:ıvılı lwsinc-i k:ır:ın:ıııw ile Tiirkivc, 'clen ihrac,: cdilc·n
malların karsılığını öc İ <' ıııi\'<' n i'ılk<'lt" rdC'n yapılacak lıhalaıla ilgi.li dövi%
trans!'c-' rlc··ri bir S<, 11<" ('!"l<'l<'nir. l. : ı Jc·ıııııııız l9:S2 tarih \f(' n212 sayılı
:ılrıncı ve 18 Eyli'ıl ı c;:-12 t : ı!·il ı \"C:' UYı2 sayılı yc-·clinci karanaıııc'
ö nce kilere ilişk in tl\·gulaııı:ı sonırılarıııı c;özücCı niıelikıC'clir. 1 Aralık
19:S2 tarih l :S52 S sayılı sc,ki1.inci kara;1aııw ile yabancı ülkelc, re
TOrkiye'derı c~sva w· ıı w nktıl kıvıııetlc..: r ilıraç ("elen hakiki ve- lıükmi
şa hıslar. ell t> rirı~, g<'c;en di"ıvizlc'ri .15 gCırı i ç irıcİe türkiye'dc, bir bankaya
s:ı.rııı:ıga \Wya kendi lw sapl : ırına, Merkez Bankası'na yaurıııaya zorunlu
tııtlllllrlar . .2. Oc:ık l 1J.i.1 l:ırilı \'C' l:'ı()H· t s:tvılı clokllZLll1<'ll kararname~ ise .
clô,·izler i'ızeri11<,l(' :Vl<'rkc·ı. H:ınk:ısı'nın clc~ ı~<'tiıııirıi clalıa da yogunlaştınr .
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olduğu ileri süıiilere k yeni bir anlaşma yapılır. Bu anlaşmada is~
hüküınetin banknot ihracı için bir banka kurabileceği hükmü yer _alır.
1922, Ce nov:-ı Ko nff' ransı'nd ~m sonra "altın standart" sisteminin ragb~t
görnıesi, ıııerkez bankası olmayan ülkelerde, .b u tür bankalarıı:ı kun.ıL
nıası düşüncesini kuvve tlendirir. öze llikl e Iş Bankası, bir merke<
bankasına ciöhü.şıııek için o ldukça çaba harcar ancak başarılı olamaz ..
·Türk parasının d eğe rini yitirıııesi kars ısında acil önlem olarak baŞ\llı,
rul a n Türk P;tras ın111 Kı yııı etini Koruıııa Kanunu ardından ülkede bir
me rkez bankasının bulunnıaıııası ıwclf> niyl e ortaya çıkacak sakıncaları
azaltmak iç in 1.125.000 sre rlin sc~ rmaye ile kurulan "Kambiyo alım v~
saumını idare <-'t nıe k ve spf' külasyon yapılmasına meydan vermemek
' üze re , milli ve ecnebi bankaların isrirn.kiyl<"" bankalar konsorsiyu mu 24
Marr 1930'da çalışmaya baslar. Yabancı uzmanlar Müller ve Schacht 1 ırı
Türk hüküınetinin be kle nri-le rinin aksine Türk parasının stabilizasyon·l.ı
ardından bir ıııe rk ez bankası kurulması görüşü yanında, İtalyarı
maliyeci Konr Volpi'nin Türk hükliıııetinin eği limi yönündeki yani Türk
parasının stabi lizasyonun u sağlamak için bir merkez bankasına
gere ksinim bulunduğu görCı.şü güçlenir. Tanınmış iktisatçılar Morf Ve
Rist 'in d <" görüşleri alıııclıktan sonra hazıdanan ve 11 Haziran 1930'da
TBMM'cle kabul e dilen 1715 sayılı kanun ile kunılan, anılan yasada
kuruluş amac ı Cılkc.. nin · iktisadi g<-'li .şimine katkıda bulunmak olan ve;:
bunun için de iskonto fiyaıını re.s pir Vf' para piyasasını ve tedavülün( }
tanzinı e tme k, hazi ne rnuarnele le rini yerine getirmek, hüküınetle
orr'aklasa Türk parasının istikrarına ilişkin biitiin c'>nlenıleri alnıak il~
görevle n(lirile n T.C. ,\IJ.erk_f'Z Bankası, ;tncak hükümet hisse nin karşılığı
o larak yatırılan altınııı sağlanması ,nede niyle :S Ekim 1931 'de çalışmaya
ba !ar. Bankanı n ~xınknor ihracı imtiyazı 1955 yılında 1999 yılına kadar
u~a.~ılı'.: Bankanın kurulus karnımı bası değişiklikler· ile 40 yıl
yunırlukte kaldıktan sonra y<-'rini · 26 Ocak 1970 rarih ve 12'11 sayılı
kanuna bırak.ır. Bu _y;ısa -il<-' banka para ve ~reeli politikalarını hüküınet
ve. ~PT polırıkalarına uygtın yürCıt111ek iç in ge rekli yetki ve . donanıını
e dınır .
·

1 9/06/ 19~0 Ticı reue Tağşişin Meni ve İhracatın Mürakebesi

Hakkında Kanun, TBMM'cl<.. kabul edildi.

.~0,'06_i1930 Kibrit, Çaknıak İnhisar . iŞletnıesinin Devrine ve
~aıreyf' D_aır Kaıiuı.: yli rlirlüğe gi rdi. Bir Aın~,rikan şirketi ile yapılan
,rnlaşnıa ~onuru Turk hüküme ti 25 yıl için kibrit tekelin( bu şirkete
bırakırken, karsılığında. C:umhu ri yf't clöneıniminin ilk konsolide dış
, .

borcu olan 10 milyon dplar saglarnr.
11/ 08/ 1930

48

Zilc~- Kunduz cl e miryolu hattı işletmeye açıldı.

12/ 08/ 1930 Serbest Cumh uriyet Fırkası kunılclu .
30/ 08/ 1930 Ankara-Sivas demiıyolu hanı iş letmey<:> a çıldı.
n
15/ 09/ 1930 Maliye Uzmanı C. Rist 'in Türkiye Eko noınisiri<:> İlişki

e • Tü rki ye
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bayındıı:lık ça lı ş maları" ve "kanıt ı dış ylikli111lCılük
Rapor u n ö ıwnı li b ir
zorunlulu ğu ifaclt>l eriyl e , e l eşt irdi ğ i anb ş ılıııakı:-ıdır.
içerme nH'·si,
yönü ise sanayil eş m eye ili ş ikin hiçbir görliş W~) a öneri
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dolayısıyla kısa dö nem hedefl er belirleıııes iclir .

-1931 !<ongr esi
14/01 / 1931 Nık ara 'd a Z iraat Kongre si t opb nclı. Sanay i
193 l 'cie
k
Oca
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dt>
)dt>
ııcc~sif
ö
.
önces inde okluğu gibi Ziraaı Ko ngwsi
nlecliği
liz~
cl
n
'ııi
c~ıi
Ct>ıııiy
Ziraat Sergisi açılı~~ Milli iktisa ı ve T;ıs: ırnıj"
a ve
ıasın
)
nı
a
lajl
ııııl>a
:
kongred e tarım k esimin in Lire tiıııd <" n , liriinle rin
ve
ılır
ş
görii;; lilür, ıarıı
paza rlanm as ın a kadar ki bütün sorun ve konuları
bi I. ve II. Beş
öneri ler ileri sürülü r. Ziraat Ko ngresi , Sa nayi Kongr c~si gi
··
Yıllık Sanay i Planl a rın a kaynaklık ed<"r.

26/ 03/ 1931 ölçül er Kanun u TBMM 'd t> kabul e-clilcli .
Kongr esi
21 / 04/1931 Ankar a'cla M illi . İktisat ve Tasar ruf .Ce nı iyer i
toplandı.

23/ 04/ 193 1 Irmak -Çankırı d c~ ıııiıyo lıı hattı i s k·ııııe ye açıldı.
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2 :-VO -'ı : · 1l)'.)1 Doğan~ e l ıir-Mal:ıı ya clc--nıiıyolll lı:ıtrı

isktmeye açıklı.

22, '07/ 1931 İth : ılaı Sınırla111:ıl:ırı · Sist<"nıinc İlişkin Kamın TBMM'cle
kabul <-'dildi.
O.:.S/ 10/ 19:'>1 TCırkiyc.· Ctııııhuriyeıi .vıerk<"z Bankası faaliyete geçti.
28/ 11 .' ll>:)l ikıis:ıcli dıınıııı ve_. alınan önlemler hakkında iktisat.
ı\llL1sr:ıf':i Sc·rc·r He\' THMM'cl<_. konuşdll ve k o rnı TBMM'cle
görCı ş iilclii. Ti'ırki ye' cl c... clc... vlc-'l ~· iligin ııvglllaına aşamasına geç.işi siirecincl c iin e ıııli bir \'<T llll :t n 1. I·kş Yıllık Sanayi Planı'nın ha z ırlık
İktis:ıı \'c-'kili Mı.ısıafrı ~erer (Özkan)
c;.·alışıııalarını lı: ı ş l:ıı:ı,ıı zaııı:ının
Ti'ırkiyc:-' nin lıLJ zor gi'ınlc· rinde agır ve önc'ınli sonıınlL1ltıklar yCıklenmiş
lıir ki şidir. DCınya bıılır:ınınının 'I'lirkiy[... •yi ele_. çembe rin~ aklığı
gCınl ercl e Mllstafo ~c·rd · Hey, 2H ve 2 l) Kasıııı 1931 tarihlerinde TBMiVl'd e ya pılan g<irl'ışııwkr sır:ısında cizdlikle bııhran karş ısında
TCırkiyc... 'nin ba.wur:ı c: ıgı ünlenılerc- ilişkin söylc... clikleri tarihsr:>I degc--r(-'
sahiprir . .\/lusı:ıLı )c... wf B<-' \' hıı iinlc... ıııl e ri "Birincisi, ' ithalatı bir kontenjan
lisre:> sine rapıecl C' rd~ lwr : ı'y z:ııfında lıc··ı: ınaclclc. . cl en girehilc... cek miktarı
tc shit <-'clc· rc... k , o nun hari ci nde... (··sy:ı ginııesiıw ıııCıs: ı;ıde <.-'tnwııwk ve
giren t•şyayı ıakip ecl C'cek :ıyl'arcl : ın ıııahzup <'clewk nwnılekeı dahiline
alm:ıkıır. Tabii lııı ıc-·dhirlc· rin \'c rchilc·cegi ıwıicc ·, nwıııle:>ket clalıilinC3
vaki o lacak irlı : ıl:ıt ıdıa c Cııııi'ııw ıııani olııı:ıkrır . Ru stıwtle ithalat
ıııikrarını indirip ilır: ı c::ı ıııııızla ıc v: ızl'ıni'ıni'ı t e ıııine çalışıııaktır . .İkinci bir
redbir, .. .hCıts·c. . d e d evi<'!<' :ıiı l ııısııslard : ı mCıhayaaı ic;.· in birçok tahsisat
konııııı .·rur . id a rc~ i Iıusıısi yl~ bCıı c:c... lerinclc.... yani vilayet V<~ belc~diye lc:-w
ait binakıııı ıııCılıayaaı ve kıınıı d:ı v:ırclır ... . Diğer aıııme nıii <"ss es<." lerinin
l'lari ç ı <" n g< ıircli ğ i rniih:ıy; ı:ıı va rdır . ... Bunların alınmasında nıcııılc... ket
clalıilind e n ııı e ııılc" k e ı ııı : ılısıılaıından ıııııaclil kıyıııeııe bir miktarı o
Btı da
<~şya y ı saranlar tarafından ıııiihav; iasını şan koyıııakraclır .
ıaıııa ııı e n ı:ıthik olııııclııgu ıakclinİe . ihra ca tııııızı Takviye eclen·k bir
ı c--dhir olarak n ç· ıi n·sini 1.1..i'ısıen... ce ktir. ('; çeıncCı bir ıeclhir olnıak lizer<-'
el<... . ~ iıııdiy<' k: ıd:ır ıi c: ın_.ı· . ınıık:ıve lc·si y;q.~ıiı:ınıış olcluğuıııuz cl evl erkrle
ıi c:ı re ı lıilan çosıı : ı s ·ık o l:ınlarla ıicawı ınııalwclc·si yaptığııııızcla, bu
ıııı ıa l ı e clelei·< · hi r koınpazyon list <~ si il lıakı nı ist<:·ı ııekt ir. Şu arzc~ ıriğinı üç
Tc>clhir. tc-'divc·· hil:ıncoımızıın 1wrlıalclc... a~·ığıııı kaparnıak nıaksaclile
idare ecl il< '<'l~gi icin, o nu kapauıiyc· lıizıııeı <:>decel~tir. Tediye bilançosu
il e:> . ı:ıbii ıic:ıre ı lıilan<;osıı :ır:ısıncl:ı !':ırk v:ırclır ... Ancak ( göri'ılmiyen
varıcl : ıı > az o ldugıı için lıizcl e ı cdiyc... bilançosunu ti caret bilançosu
·
namik' ifad e e ıııwk k:ıbilclir .. .. " ifad e eder.
Vc-'kili

30:' 11 :' 19 ~1 İktis:ı<.li
<.-'el ilci i .
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Bulır:ın

Vc~rgisi

Kanunu

TBMM'd e

kabul

-193201 :'02, ' \lJ32 ı\nkar:ı'd:ı Birinci Tli1C111 Koı)gr<,si ı,oplandı.
23/ 0 11.:1932 KCıtalıv;ı-l·falıkC'sir d< · nıin·nltı lı:ıııı i~lcınıeye a ~· ılclı.
01, '05/ 1932 ı\ııkar: ı'cl:ı ;\:1illi Sanayi Sergisi açıldı.
15:'05.' 19 32 i sra ııl H ıl 'tl:ı Ba 1k;ı11 TCıt (in Kongresi ı opl;ı ııcl ı.
29/ 05;' 1932 Takas Koıııisnmu T_s·şkili H:ıkkınd : ı Kamın TBi\tLl\l!'cle
kabul edildi .
03/ 07.' 1C);"i2 [k\'lc ı S:ın:t\'i Ofisi Karnımı 'İ'HMM'dc kabul ed ildi .
2058 sayılı kamın ile ktınıl:ın Dc·\·lc · ı S:ııı:ıyi Ofisi. TCırkiye Sanayi Ve:>
Maadin Bankası'ııın iki :ıyrı kunıııı ol:ırak vt>ııide11 \'apılanm:ısı
sCır<:'c incl e kredi islerini (istlenııwk üzen· kurulan ·· l'Cırkiy<_. S;ınayi Kredi
Bankası 'nın y:ını ncla ck\'1<'1 islc,ı ı ı wlcrni ni yc i n e rıııc k görevini iistkni r.
07,'07. 1<)j~ TCırkiyt·
kabul edildi.

"i:ın : ı\·i

!~: ınk: ısı

1 wdi

Kanunu

TB:\1M'd<:'

lô/ 07.' 1932 Türkiye· i\llillc · ıh · r Lt·ı11iyt'li'ıw liyC' o ldu .

31 / 08/ 1932 Ku11du1.-K:ıl111 tl c ıııiryo lu lıaııı is!C'ııııcye acıklı.
08/ 09/ 1932 ikris:ıı V<'kili Musı: ıra ŞcJ wr Fk\' giiw\ ·inden isıit'a etti .
09/ 09/ 1932 Cc-'lal. (Bayar> Bc·y ikıis;ıı \ 'c>killiginc ;ııandı. DCınya
ard ınd an . Tlirkiye e koıı o ıııisinclc · öi'.<-'i liklc dı · tic:ırf>l \'(-'
kambiyo rej iml<-'rinin d e ıwıiıııirn... iliskın dlizt··nkııwlc-·r µeıırilir . Ancak
Bulıranı'nın

oluınltı koruıı1a koşullai·ıntlan '\':ır:ırlanar:ık .-;iiıııCıri"ı ol:ı nakları bul:ın

b:ızı sanayicilere clııyııl:ın tqık.i

\ 't·

lıulır:ın .ncclc, niylC' ı:ırıııı CırCıkri

fiyaılarıııd:ıki bCıyCık gt·rileııwln ıoplıııııd : ı ıqıki \'ar:ırır. Serbest
Cu ııılıuriveı Fırk:ısı de ıw\·i ıııi lll ı sCıwcıc, \·:ı~:ını r . Bu g<~ ii ~ ııwkr
TCırkiye'<İc dcvl<-'l c; iligc uz: ı.n; ın sCın-ci lı11.l :ı nc .lırır. Y: ıs:ll tlCızenkıııcl<· ri
sc·rı ve :ısın bııl : ın hazı is ~ :<•\· wid·i c'>zl·lliklt · is !);111k:ısı ~nılııı lıl;ıral ·
0

l.ıiliıwn

Ç<' \TC (;;11.i Musı:ı(ı l\.t,ııı:ıl'i tlv ikn: ı l'clc>wk lktis:ıt Vd~ili
Mıısıar:ı Sc,n'l' Bev'in isıirasını H ' \'<• riıw i.~ ltınk: ısı ı · ıııııııı :vıcıdCırCı \'l'
<·ski ikıi~:ıı \'ckiİi C:el:ıl !):ı\':ır' n . :ıt:ı 111ıı : ısıııı s:ıglarl : ır.. İs çevrt"krine
\':tkın bir kisi olan C:el:ıl B:ı\·:ır r: ılı : ıısızlık \': ır: ıt:ııı \'asaları kısnıen
~·uıııtışaıır . Bayar'ın < ıı Cincıııli . isl<'vi 1 9:'\0 'l : ırd:ı Tl'ırki):<· 'clc, ıı)gtılanan
clc\ · leı s· i poliıikaların gcıwl ~-l'i'.gisini \ 'c· gitli~:ıı ını l w lirlcııwsi olırnısıur .
Bu dc>ıwıııcle d evle t cİ...:cınoıııidc lwnı \':ı ıırııııcı. lwııı isletııwci hc, u1 d<,
dcıwı lcyi c i nı!Cı nCı Cısı l<'nir.
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03 ; 10/ 1932
2

H .. küınet izınir Rıhtım Şirketi'hi satın aldı.

?

u

r

rıukışla-Niğde demiıyolu hattı işletmeye açıldı.

30/11 / 19~J- y ı

·

samsun-Sivas demiıyolu hattı işletmeye açıldı.

1.6/ 12/ 19 32. '

-1933.-ı.ıo 1 ı1.93?'ı Dahili

istikraz Kanunu. TBMM'de kabul edildi.

01 / 04/ 1933 Afyon-Antalya Denıiıyolu Hattının İnşasına İlişkin
Kanun TBMM'cle kabul edileli.
04/~2/ 1933

EskiS,ehir Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

15/ 04/ 1933 Samsun-Çarşamba demiıyolu hattı Hüküınetçe satın
alındı.

· .22/ 04/ 1933 Paris'te Türkiye Cumhuriyeti ile Duyun-u Umumiye . .
idaresi Hanı.illeri Arasında _ Borçların Tesbiti ve Ödenme Biçimi
Hakkında Anlaşma imzalandı. Osmanlı Devleti ilk kez. 1854'de Kirıın
Savaşı_ sırasında borçlanmaya başlar . Osmanlı borçları, Ulusal Kurtuluş
Lozan Barış Konferansı'nda uzun
gerçekleşen
ardından
savaşı
tartışmalara konu olur. Konferansın sonwnda imzalanan antlaşmada
borçların geri öclennıesincle yalnızca Türkiye tarafından değil, Osman!;
ülkelere
diğer
kurulmuş
üzerinde
töpraklan
imparatorluğu
bu
ödemelerin
geri
olarak
İlke
benimsenir.
yapılması
paylaştı rılarak
göre
gelirine
yılları
devletlerin sahip oldukları toprakların 1910-1912
yapılması düşünülürs e ele .bunun güçlüğü nedeniyle Türkiye alacaklı
devletler ile 13 Haziran 1928'de yeni bir _anlaşma yapar. Buna göre
Türkiye 99 yılı bulan bir· ödeme takvimi çerçevesinde Osmanlı
Devleti 'nin 19J2'~1en önceki borç:hrının %_ 62'sini, daha sonraki
borçların ise % 76'sını yani toplam 161-3 ınılyon altın liranın 107.5
milyonunu geri ödemeyi kabul eder.- 1929'c~~ ilk taksit olarak 1.435.000
sterling ödenirse ele aynı yıl patlayan clunya ekonomik krizi, geri
ödemelerin: clurdunılmasına yol açar. Türkiye'nin talebi üzerine taraf
ülkeler il<:> Paris'te ,22 Nisan 1933'te yapılan anlaşma ise Osmanlı ·
borçlarının tasfiyesi yönündeki çok önemli bir adımdır. Anlaşmaya
göre borç tut.arı 86 milyon liraya indirilir. Yıllık 700 bin liralık taksitler
halinde % 7.5 faizle 50 yılda ödenmesi konusunda anlaşmaya varılır.
Bu tarihten sonra Türkiye'nin borç yükü hafiflet. Özellikle 1936'da
borcun yarısının Türk parası, diğer yarısının döviz, . 1938'de de
· raınaınının . Türk parası olarak ödenmesi konusunda uzlaşılır. Bu,
Türkiye 1yi ekono mik olarak rahatlatır . 1943't.e Türkiye kalan borcu
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erken ödeyeceğini ilan eder. ilk dış borcun alınnıasından yüz yıl sorira.
1954'te Osmanlı borçlarının geri ödenmesi taınaınlanı~ş oluı:.
27/ 04/1933 Adana-Fevzipaşa deıniryolu
·
·
·

hattı

hüküınetçe

satın

alınarak işletmeye başlandı.

02/05/ 1933 Niğde-Boğazköprü denıiryolu hattı işletmeye açıldı.
30/05/ 1933 Mevduatı Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi.
03/ 06/ 1933 Süınerbank'ın Kurulmasına ilişkin Kamın TBMM'de
kabul edildi.
08/06/ 1933 Halk Bankası Kanunu TBıytM'de kabul edildi.
08/06/1933 Ödünç Para Ve rme:> Kanunu TBMM'de kabul edildi.
.

1

•

11/ 07/ 1933 Sümerbank resnwn faaliyete geçti. 3 . Haziran 1933
tarih ve 2262 sayılı kanun ile Devler Sanayi Ofisi ve Türkiye Sariayi ·
Kredi Bankası'nın yerine kurulan Süme rbank, Devlet Sanayi Ofisi'nden
devralacağı fabrikaları işletecek, özel k~simdeki devlet ortaklıklarını
ticaret kanununa göre yönetecekti. Devler semıayesi ile kurulacak
bütün . sınai müesseselerin etüd ve projelerini hazırlayacak, bunları
kuracak ve yönetecek, kendi fabrikaları ve diğer fabrikalar için gerekli
usta ve · işçileri ' yetiştirecek, bunun iç in okullar a çacak, yurtiçi ve
yurtdışında öğrenci okutacaktı. Sanavi. kuruluşlarına kredi açacak ve
bankacılık alanında etkinlik gösterec~kti. Ulusal sanayinin ge!işnıesi ·
için önlemleı- saptayacak · ve bakanlıkça isrenilen konularda görüş
oluşturacaktı. Sümerbank, kuruluşunda Devlet Sanayi Ofisi'nden
devraldığı Bakırköy Bez Fabıikası, Feshane Fabrikası, Hereke Fabrikası,
Beymoz Deri ve Kundura Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Tosya Çeltik
Fabrikası· ve Unkapanı Değim'ıeni yanı sıra kısa bir süre sonra
uygulamaya konulan I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın büyük _bir bölümünü
üstlenir. 17 Haziran 1938 tarih ve 3460 sayılı kamın ile iktisadi Devlet
Teşekkülü hüviyeti kaz11nan Süınerbank dokuma sanayi yanında
demir-çelik, kağıt, kimya, çimento, porsele n sanayinin ele Türkiye'de
ö.ncüsü olmuştur. Yoksul Türk halkını özE'llikle giydiren, ayağına
kundura sağlayan Sümerbank, Türkiye e konomisinin popülizme
kurban edilinesi sürecinde bundan nasibini alır. 30 Ekim 1987 tarih ve
19.619 s;ıyılı Resmi (',azete'cl e yayınlanan· bakanlar kurulu kararı ile
Sünıerbank özell eştinııe kapsamına alınır. Böylece iktisa di devlet
teşekkülü hüviyeti son bulan Süıııerbank, 8 Aralık 1987 tarih ve 81
sa yılı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kararı ile Sümerbank
'
·
Holding A.Ş.'ye dönüşür._-
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(Jl. '()l). ! <)_.-)_-\ ı ) e ' ni z \ ·o ll : ırın e l : ı dc\kt c<' i ş l <'t ııı e ı e kc· li haşl:ıclı.
.20, tJl) it)_-\ .-\ ı · ıtıkısl : ı - K : 1\·sni d t' ıııiryolu lıatıı i ş lt' tıı wy<" aç ıldı.
07. 10.' i <J.-\.-\ Turlı : ıl s(' k e·r F: ıhrik : ı s ı'nın tc· ııwli :ıtılclı.

uı

l l .' l t):).-\ Birinc i

[)< ' S Yıllık

S: ın:t\ ' i

Pl:ırn ' nı

içeren

ra porlar

13asn · k : ı _i <' t 'C'
sı ırnıl,111 .
l'l : ının
l<·ıııl'i
l wd c-'i° \ "<' strat e jisi verCısıO
k : ıyn:ıkl:ırınııı
< lq ..!,t ·rlc' ncliril c rck
Cı zc· llikl<'
ıc · ııwl
gc'ı-c·ksiniııı
ııı :ıc lcl d(' rin i n y:1ni 0l'k<'r. cl o k1ıııı : ı \ ·c· kagıtın lirc'tilnwsi, t crn~ I sanayi
k o ll:ırının l w~ yıllık lıir d ii ıwııı clt· k1ınılrnası olanaklarını lwlirlt· nnwsi,
vurıi c ind< '
hulun : ııı
lı : 11ııııı : ıdc·lc·ri11
üwıiıı1<lc·
kull:ınılmas 1 ,
sa n;ı.yi
kol ı:ı·rı ı ) l 11 1ıCı \·Cık 1Cık le·ri n in 1w l i rlt · 1111 wsi nd <' Cıl k c· n in k recf i gewk -

s ini ı ııi n in gi"ızei ııCıııc· : ılınııı : ısı. iizc· I sl' kt ii rCın g irisiıııd e b ulunaıııaya cag ı
; 1 Ltni : ırd :ı ı İ (' \ . I< ·ı .'...!.irısıı ııind < ' 1ıı ıltırıtılııı : ısı. t e ıııd s:ı n:t\' i kolbrının
künılııı : ı s ı\'l : ı
01.c ·i
s l ·k ı o r, ..
lİı.'.'sal
t• konoıııil<'r
sagl:ınıııası .
ve
s: ın:ı\ · ilt-sı ı ı t'V< ' ii nn· lik \ ·< -r i lııwsincl c·n o lu ş ur . l'l : ın, lilK<'ci~· clokunıa,
lJJ:ıd (' n , s <"lı ·ılo;;. . ki111\ ·:ı \ ·c· ser: 111ıik s:ınaviiıi kurulmasını ö n görür. Plana
gcirc \·:1ıırııııl:ırın ı op l : ıııı 111ı : ırı ·t:S .<>-S.:S .CJOO TL. olarak b elirlenirken, hu
tut ar uyg ul : ıııwl:ı
ı uu
ıııiln>n
TL' y i bulur. Planda ö ngörül en
yarırıııılarcl:ın cl ok 1ıııı : ı. ııı:ıcl c n , sdiiloz ve kinıva sanay ine ili ş kin
olanları SCıııı e rlı:ınk ı : ır: ı!"ınd:ın vCırCıtCılürk<'n , Söı~ıikol, , ~işe -caın· ve
kCıklirt san:ıyiıw iliskin ~ ·:ııırıınl:ırı i ~ B:ınk:ısı yCırütlir . Planın kapsadı ğı
yat ınıııl;ırın <'ııw ıııli bir lıii l CııııCı ii n µiirl"ı l e n sürede gerc:e klc·s ıirilir . Planın
fin:ınsııı;ınıııcl : ı }i ıııil\ ·c ı n cl ol:ır . ıuı:ırınd:ıki SoVVC'I ve Hı ııiih-on TL
ıııt ; ırın cl:1k ı !rı.~1 11 1. k ı:c ·l lıs ı clıs ın ı l:ı iııw ıııli h l c: i"ıdc·· ö z k;ı\·naLlanlan
y:ır: ırl:ınılıııı .> tır . ı' .' lk ('tlc · 01.<·I sckı<i rCın g<'rc:c kl e srırc·ıııecligi. kalkının:ı
lı;ıııılc ·s irıi d c· \'l c> t <'li il <' \ 'e• girisiı11i ile, gc · ı\·ekl eş tirııw isteğ i Vt' kararlılı ğ ı
dognılıttsııı ıd:ı 11 : 1 1. ı r l : ın : ın \ 'c· lıyg1ıl : ın:ın planın g<' rek işl e tnwl c: w ilişkin
v c·r sc ·c: iıııirı dl'i...: ı n · ~< · rd...:sc· k : ıp: ısitc' lw lid e ııw konusundaki isabetsi z
i,ara rl : ır, Ttırki\ '<''nin sııı ; ıi gd i ş iıııincle oluııısuz etkil er yap mıştır .
05. ' 12 ' J<Jj :~ ı ·: s ki 0<'1 ıir ~<' k<'r F:ılırikası işl e tııı eyt> :-ıçıldı.

-1934.

.

O<J'Ol İ <J."i· t ı ·: ko ı in ıııi B: ık: ırıı Ccl:ıl <Bayar) [ky , . iky isat~. P.i·ogramı
ni skin lı: ısııı : ı \ ': ıpıı .~ ı : ı c ıkl:ıııı :ı. İktis: ıt \ °<"kili 1. - He·$ · Yıllık Sanay i '
Pi:ın ı ' nın k : ı ıı ıııc )): uıı : ı : ı l·ı kl:ııı ııı : ısı : ırZlınclan g:İzc·ıel e rc vc· rcligi cleııwcte
planın ıc · ıı wl lı <'< l <' r \ 'c' s ır: ııc · jisiııi sıı s(ı zlc·rh ' ifad <' c· dc· r : "i\ık ı11lc· k e ıt c·
ikıis:ıcli lıir v: ılıtl e· ı l< · ıııini , lı : ırp .v<' sullı ic;incl <' ıııllht:ıç cıbc:ıgııııız
ııı : ıddc· l c rin iııı : ıli iııık : ınl : ırını 11:1 1. ırl : ıııı:ık. bir ıııilli ilıtiy:ı ç \ W bir ikti8:ıcli
1.anırc· tıir . İ sıcni lclig i k:ıcl:ır hzl ; ı p; ır:ı <' tllli w·n iptidai ııı:ıcld<· lc· ri
ıı w ılll C'kt' t cl:ılıili11<l (' l w \· ıw lıııilH piyasanın t' ıııpoz c-· c ıtigi dli ş iik naıın
CısıCıncl <' s : 1r!"c· tıı wk . lı :ırici ıi c; ı wı iıııizi l w r z:ı ııı :ı n ic,: in ımı\·aflakıye ı aıııili
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ıeşkil ermesi kaı'i olınıy:ın
tutmak ve hu sayede: milli
i~~in Türkiye'yi lıaııı 111adclt·
k endine laı:ırn olan ııı:ııııtıl

zc-·cri tt· clhirkr kaldırılınca bile· ııı(ilavezin

p:ırayı cs:ıslı ve d<~vaınlı şekil<k korumak
ihrac c cl t'.11 bir ııwrnlekt'l olıııaktan çıkarıp

ııı:ıclcklcri k c· ncli icinde yap:ın bir sanay i
l ııe ıııl c keıi lı:ılinc ·sokııı:ık l : ı zııı ıd ıı: ,.<~ \ "d;.il\cr 1 kvc·ıirıde wıkik o lunan
rapor ela bunu ıcıııin ııı:tksaclik lı: tzırlanıııışıır. :\·1~"s' uı bir ıesaclüf eseri
olarak ithalaı.ınıızcl:ı en k:ıh: ırık \'c• kurnı teşkil <·elen c·şvarnn, iptidai
maddeleri ıııe ıııl e kert c \'eti şc· 11 lı: ıİı : ı e n l":t!.h ıııiktard:ı \'c:'l i~t n cinslt>ll
olması, bu is:ıberli işi c İah:t cok kol:ıyl:ı şıırıııag: ı hl"ı\'Cık . nıikyasra amil
olacaktır"

2 1 /01 / 1 9~,:i SSCB

Kwcl i
ı\nl as ıııası
iııı zalandı.
Dünya
Buhranı'nın olu111suz <"lkikri . cari hl'ıt cc : ı ç ı gı ve d övi z sıkınıısı \ <:"
M<~rkez Bankası kumı : t k:ır:ırı Ti"ırk lıi"ık l"ıııwti nin clı ş kr<:'di ı:ı\c~bini arı 
ıırır. Türki ye'nin 19:-1 1'clc· ,\[)[ ) ve·· l <):)2'clc· Fr:ı ns:ı'cl.a ki kredi a r:tyı şhtn
so rnı~· ve rııwz . Bu sCıwç l <' H: ı şvvkil isııl\ · t -ln C)J1Cı ' nün SSCB \'C. lıal va'ya
y:ıpııgı gc~zilt-rdc-·
TCırki\'\· ile IHı lı lk <'kr : tr:ıs ırnl:ı k wclj vcJ tc··knik
yardım anl:tşıııaları iıııı.: tl : ınır . İt:ıl\·:ı il e·· v:ıpıl:ın :ıııl:tsııı:ı islerlik kazanmaz. Ancak SSCB'nin Cılk\·yc· 20 yıl içinde . y:ıpıhcak il ır: ı c:ı rla geri
öclc~ nıııe koşulu ik 'l'Cırki\'(' 1 Y<' n~ rcligi K ıııil yon tlol :·ırlık kredi ve· w knik.

ile·

y:ı rclı111 Süıııc rha. nk'ın kunılıı şıı \ '<' l"a : ıliv<' t <~ w·ç işincl<' kullanılır. 19:1>H
yılında SSCB'clen :ılınan kn·cli ıuı;ırı l · ı ıııil ~·o n cl o l : ırı bıılıır . Bi r A lman
grubunun 1932'dc· TCırki\·c· 'y<· ııı: tll:t gvri öcl<~ nıııd-: ko.sulu il<-- l OU
ııııl yon

TL borç ve rıııc·· girisiıııi, ]l) _--1).'.)'d<' Fr: ms:ı'nın · ı O-S U ıııilyon TL
kredi :ıçrn:t girişi mleri ise~ gncc· kl\·sııwz . i <J:-S()'cl: ı lngilrt·re'clc·n : ılına n
kredi il<· ise KırabCık D<· ıııir-Cd ik F:ıhrik : ısı in şa <'cl ilir.
12/02 / 10 !ı 1 ı S:ıııısun'cl:ı Y uıııurı : t c ılık

Ko ngresi

ı o pl:tnclı. ·

22/0 ;-1>/ l<)j/ı Kazanç V<'rgisi Kanurnı'nun THı\.1:\ıl 'cl c· kabul edileli.

1 '5/0ıi / 19 :~'1 Ankara'd:ı İkin c i TCıı.Cın. Kongwsi ınpbn clı.
.( ·....- . .....

""' ~-

&

~.;...ı

\' !

20/04./ 1 9.Vı Ankara, Kony:ı. ı:::ski .) t lıir v e Sivas illerind e buğday

silolarının

yap1111ın a bas l : ın<lı.

Oj/ 0'5.' JC)j,:j K:ıvscri l ; ç; ık F: ıhrika s ı'nd a y:ıp.ıl:ın ilk 6 ad eı avcı

u çagı Kayst·i·i'd (~ n Aı~kar: ı 'y:ı . gelel i .

20/0'5 .' l<JYı Kayseri Bez F:ıhrik : ısı ' nın te m eli aıılclı .

02/ 06/ 1934 Artıımıa , Eksiltınc
kabul (Jclilcli .

ve

İlı: ıl c

K:ınunıı'rnın TBMM 'ck
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l6/ o 7 / 1934 ilk Süt Tozu Fabrikası Bursa'da işletmeye açıld.ı.

lS/ 06/ 1934 ul.11~n işlerinin Hükümetçe idaresine İlişkin Kanun
TBMM'de kabul edildi.
30; o6/ 1934 De miryolu El.~zı~'a 1 ul~~tı '. Osmanlı . _Devleti'ode
.
ilan batılı d evletlerin Turkıye ye ılışkı~ emperyalıst hesapları
de~ryo · nşa edilir Cumhuriyet hüküüıetleri ise II . Dünya Savaşı
üzenne ı
·
. .
.
·
· a kadar izlediklerı sıyaset ıle
bu hesapların dışında kalmayı
~o;;~~uştır. 19~3'de . ge~çekleşıneyen Chester . Projesi dışında
demiryolları üzerınde hı ç _bır yabancı sermaye ya_~ırın~ı~?~ bulunulmaz.
Aksine bu dönemde demıryollarının uluslaştınldıgı gonılur. 1948 yılına
kadar yabancıların iŞ'l ~tınekte olduğu toplam 4. 060 km. demiryolu . hattı
hükünıetçe satın alınır. 1924- 1945 döneminde toplam 3.383 km ye ni
denıiryolu dö~enir . Böykce ülke çapında demiryolu uzunluğu toplam
7 .521 km'yi bulur.' Bu dö ne mde izlenen demiryolu siya~etinin
dayandığı birinci ilke ülkenin clemiryolu bulunmayan doğusu ile
demiryolu · döşeli bulunan iç bölgesi arasında bağlantı kurmaktır. Bu
amaç doğnıltusuncla Ankan-Kayse ri-.Sivas-Erzurum, Çetinkaya-Malaty aDiyarbakır-Kurtalan , Malarya-Yolç:atı-Elazığ-C1enç hatları inşa edilir.
İkinci ilke, ayrı şirketlerin inşa <~tri ği hatları birleştiren iltisak hatJannı
inşa etmektir. Üçüncü w son ilkf' ise iç Anadolu'claki hatları limanlara
bağlamaktır. Bu arnaÇlar clogrultusunda girişilen inşaatlar ile M.K.
· Atatürk'ün Onuncu Yıl Nurku 'ncla . da· ifade · ettiği gibi ülke kısa bir
sürede demir ağlar ile örülür.
10/ 08/ 1934 Fırat-Yolçatı de miryolu hattı işletmeye açıldı.
10/ 08/ 1934

Yol çarı-Elazığ

clemiryolu

hattı işletmeye açıldı.

13/ 08/ 1934 Bakırköy Bez Fabrikası yenilenerek işletmeye açıldı.
14/ 08/ 1934

İzmir

Birinci

Kağıt

ve

Kaı1on

Fabrikası'nın

temeli

atıldı.

14/08/ 1934 Paşab;;ı.I~çe Şişe ~e Cam Fabrikası'nın temeli at_ıldı.
15/ 08/ 19.34 Zongulclak'ta Antr+ısit Fabrikası 'nın temeli atıldı.
15/08/ 1934 'Zongulclak'ta Kömür Yıkama

Fabrikası işletmeye

açıldı.

27 / 08/ 1934 Afyon-Antalya clerniryolu hattının temeli atıldı.
30/ 09/ 1934 Ke:;ç ibo ı'\u'cla Kükürt Fabrikası işl et.meye açıldı.
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30/09/ 1934 .Ispana'da Gülyağı Fabrikası işl etmeye açıldı.
19/ 10/ 1934 Turhal Şeker Fabrikası işl <:>rm<:>ye a çıldı.
20/ 11 / 1934 Konya Ereğlisi Bez Fabr-d.;:ası'nın temeli atıldı.

-1935O1/ 01 / 1935 İstanbul Liıııan Şi rkeı i Hii kii m<:"tçe satın alındı.
1~/04/1935 Balkan Ekonomi Kons~yi Ankara'da a çıldı.

01 / 05/ 1935 Aydın d e ınir~olu hartı Hükiimerçe satın alındı.
21/ 05/ 1935 ·Ankara 'da Tt>ciin ve Endüsrri Oclahn Kunıltayı açıldı.
14/06/ 1935 Maden Tc>tkik ve-> Arama Enstitüsü'niin ve Elektirik

İşleri Etüd İdare~i'nin Kurulmasına İlişkin Kanunlar TBMM'de kabul
edildi. Cumhuriyet
öncesi dön<~ mcl e mad e n. işktınf'ciliğindt.:> özel
sektörün payı özellikle ya bancıların <->I kinliği oldukça büyüktür.
Cumhuriyetin ilanının ardından · d e> d c~ıin ııı:tdt~ n işletııı eciliğine iJgisi

a~a:. Uzun yıllar einaneten iş l etilen i::rgani B:ıkır Madf'ni 1924 . ) ılıı~~a
anonim şirkete dönüştürülür . Bu şirk e tin 1/ 3 hi ssc~ nin fc' ist.:> Malıye
Vekaleti sahip o~ur. Sanayi ve MaacÜn Ba nkası'nın kurulması ile bu
şirketteki devler hisse leri bankaya geç<~ r. ı 926 da ise iş Bankası üç
anonim şirket kurarak Ereğli Kömür Ocih:.lanncla t->tkinlik göstermeye
başlar. Sümerbank ve iş Baı.-ıka.sı'nın uygulama yı üstle:_ndikleri I. Beş
Yıllık Sanayi Planı'nın ·ardından mad e ncilik faaliyetlerini sürdürecek
kurumların . oluşumu gündeme gelir. Etibank işletmeci ol~rak
kurulurken, birer araştırma kunıımı olarak diisCtniilerek 14 Hazıran
1935 tarih ·ve 2804 sa Yılı kanun ile Maden Te>tkil~ v ~ Arama· Enstitüsü ve
· 14 Haziran 1935 tarih 2819 sayılı. kamın ile El<"ktiıik işleri Erqd idaresi
kurulur. Maden Te tkik V<:> Ara ma Enstitüsü Tiirkiye'nin made n
kaynakl a rın a ilişkin ara ş rırnıa faaliver.lerini .siirdCtre n bir kurun1 olarak
bugüne kadar etkinliğini korunıu ;r.ur. Elekt.irik İş l e ri Eti.id İdaresi ise
Türkiye ekonomisinin alt yapı gere ksininıkrinin başında gelen elektitik
· enerji~inin ülke çapında üretimi sorunu · üze rine Vt.:> Türkiye'nin
elektirifikasyon sorunu üzerine çalışmalarını yoğunlaştırnıışrır.
bır

1

14/06/ 1935 Etibank'ın Kunılmas'ina ili şkin Kanun TBMl\fde kabul
edildi. Etibank Türkiye mad e nl e rinin işl e tm es ini ve gereken finansal
kaynaklan · sağlamak üzere." 2805 sayılı kamın ile kurulur. Etibank
ıiıad e ncilik alanındaki çalı ş mal;ırına ge ni ş çap lı bir devletleştinne
uluslaşıırma girişimi il e haşlar.. önn~· Ercgli
Ha vza sı,
Etibank'ın
işl ('.tnı esin e girer. Bunu linyit, krom, bakır vt> kük011 i·ş ler111 e l e ri izle r.
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bankacılık

,·anın< la

faaliyc~ıkrini

ek

ııı:ıclcn

l ~I il );Ul ı ~

~cı r< \ CırCır .

o<)

.

'07 ' 1<)'.)S

._. ·\ ·<· r F:ıbrik:ı1:1rı An o niııı Sirkc ti kunılchı.
'
0

' \ Tırkı, ·<· .:ı<

·

. B· ıl· · ını L<· l:ıl B:ıvar Husva SC:'vahatine c ıktı.
· ....
·
· ' ·
·· .

ı ; k n noııH

-

os.·08.· \ lJ:ıı--.
•

u: ıni clc· ıııirvo lıı lı;ııtı işlc-·tıııeye açıldı.
. . . ·· ı - l'r
. "'
.
.
.

\7(' ',•/. \j ). \ ::0· .

.. ~

.. . · ııi B: ısııı : ı F: ılırik: ı s ı ' nın teıııdi atıldı.

' . \ l)-,--. '-.;. \ /. 1

], -:ı . ()l-' .

.

: - ,ı· ıni -< )stı ı:ıni\ ·c·
:->' 1 ' 1 .~ ·
·

. . c) · · -

1 s/ o<>.- 1

16

cl cıııiryo lu lı:ıttı işl c ı111ey<" aolclı.

·

·

/ CJl) ·19:-; s ı<:ıyseri lkz F:ıhrik:ısı isletıııeyc" : u,.- ılclı.

.• 0 .: 19::; .:; C:ınk ın - Aık:ır:ıc: ıl:ır ·cl e ıııirvo lu hanı isletııwyc~ açıklı.
01 1
10.' 10 .' 19:-i) Ank:ır:ı'cla Fındık Kongrc··si toplandı.

20/ 10.··19'.-j S (;<·ıwl

ııufııs

s:ıyııııı

yap ıldı.

(Türkiye

nüfusu

1 6. 1 88.7(ı7 )

21.: ıo. · ı,9:-;5 T:ırıııı

Sa tış

Kooperatifl eri

ve

Bi rlikl eri

Hakkında

Kanun TBM :Wcl<' k:ıhul <'d ildi
21:'10.'1<)_'1 S C il 'ıc iler 1- l a kkıncl :ı Tarını Kredi . J<.oc'ı pe raıilkriıı e Dair
TBMM'<,I<' k :ıh ııl ed ileli .

Kanıııı

. 51 ırı .' 1 05 ::; ,\nk:ır: ı

\ıl: ını:ık't :ı · Kızılay'ın

Z ehirli

Caz

Maskesi

Fahrik:ısı i ~ l< · ı tı H'\'c · : ı c ıl c lı.

12 11 ]<)_') ::; lrııı : ık - 1 7 ilvcıs clc · ıııirvolu lı : ıııı i ş l t'tııı eye a ç ıklı.

) _)_· 1·1.· 1<;_-,ı , ·
-

F< · \ ·ziı ı:ı.~ : ı - 1 )i\·: ır1ı:ı 1.;,ır

.
1tı 11:ını .ı ş 1erm<"y<"
<1<~ ııııryo

il
açıcı.

28.' ·ı 1.' l 9.'.)'S 1~ll rs;ı 'd:ı Merinos F: ıbri kası ' ııın tem eli atıldı.

28.' 1 l ' 1<):-i) (;c, ııılik '1<· Sııııi iı w k r:ıhrikası'nın ı {:> nwli atıklı.
29.'l l . J <J.~5 l ': ı şa l ı: ılı c;<· Sise· \ '{·' C:ıııı F:ıbrik:-ısı. i ş l etm<:>yc> a ç ıklı.
10. · 12 f<>:-)) /.o n gı ılcl : ık'ı :ı TCırk Antrasit Fabrikası i sktıı wye açıldı.
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l<J/ 12.' 10_:.)') Siv:ı.s-l~.skikh\· clC'ıııir~·nlıı 11:1111 i.sie1ıııcy< açıldı.

-] 93620/ 0 l. ' I 9:~<) Ank:ır: ı 'cl ; ı FndCı.s1 ri ı<.oıH.?.r<".Sİ ı n pl : ınılı \ ·c· İkinci

Beş

Yıllık Sanayi l'lanı'nın ilk<·lt · ı:i k:ıhul <·ıliı«ıi. K:ı.sıııı llJ:)(ı'cl:ı ise· İkris:ıı
Vekili C e lal B: ıy:ır "İkinci Ik.> Yıllık S: ın : ı\·i l'l:ını ProjC'si"ni B: ısn~ kalt-·r'<"
sunar. ı -.~CıkCıııwı pl:ının . ııı : ı c f<'ıwilikl c ··ilgili lı c> ICııııiinCı 19.:S7 Aralık
ayında "lJç Sc· n e lik .Vl: ıdcn f'ro'.!, r:ııııı" :ıclı : ılııncl ; ı \"i'ıı"CırlCıg<~ k oyar. Eyliil
105~'d e ise "iJç Sc"nclik :\!J: ıcl(·~1 f>roıır; ııııı " nı cl:ı .k : ıps: ı\ ·; ın "IJ() rt Yıllık
Plan" kabul <-·clilir. İkinci pl:ın hirin c i.tjnclcn r:ırklı n l :ı r: ık ıiikcıiııı ıııall:ın
Cıre tinıincl e n cok vc:ni iıııal : ıı .s:rn : ı\ · i \ ·c· 111:1cl<'ncilik y:ııırııııl:ınnı
()ngonır. C lkedt' ki c" i<'kıirik Cın · ıiıııini rlc- : ırıırııı : ı\·ı :1111:1cl:ır . !'landa
ıııaclc" nciliklc-- Ügili o l;ır: ık krcıııı. h:ıkır. < · inl~cı . .siıııli . kıır.sıın, clenıir, ı:ı ş
kc'>ıııCırii ve-· linyit y:ıı:ıkl:ırının islt ·ı ilıı 1t •.si . .\t ı· ı : ıl Cı r i·ı nl t· ri s: ın :ı ~ · i ile ilgi!)
olarak ıarıııı : ılcılcri \ ·<· ııı:ıkiıı:ıl ; ırı. ·ı .s ıııı ı: ı : ır: 1 ,· l : ırı. d c ıııir horu , liıııan \ 'C
d <:-' niz ıaşırnıcılıgının g< · n·kıir li g i ı iwı: ıl i·ırCıı i l < -rinin. tı ~·: ık ııı o rcırl : ırının
\"<' :ı.sl~<: ri :ı1ıı:ı ç lı : ıli'ıı11i11\ · 1ıııı
ı·ıri ·ınh · ri i"ıı·ı·1c · cc·k !t ·si.sl c rin !..:unılıııası.
Kirny:ı sanayı ile ilµjli cıl;ır; ık .' <H l ; ı. .~l 'ıl\· : ı .'-'. ı. ııı nrlfrı . g lisc· rin \ ·c s:ıhun ,
senwıik hc ·nzin. :ızoı \ ' l : S( 'tııi - kuk iı rı · ıııııı . Tnpr: ık tırı ·ınlc-ri s:ın:ıyi ik
ilgi ç iıııcnıo , : ııq; ıugl:ı Cırc ıııııı. '-'.ıd:ı s : ııı:ı\· 1 ık ilµ.iii c l..:ııwk \ ·c un,
Z<'}'linyagı, ııw~Y<' i.'.'lc · ııH-. konsc·ıyc'. : h: :lık \'; ıgı \ ·c· 111111 ile sekc~ r Cırclillli .
Elcktirik c ncrıısı Cıwıııwk l th· w i'.rnı~ııİcl : ık
ı,cııalı ya 'cla ı e rlllik
sanır:ıller kunılııı:ı s ı. 1 : Lı :;; ıırııı : ı ile· il!.!.ili, cı l :ı r: ık i.sc l.sı : ınhul linı:ınının
gclişıirilıııesı,
Tral.ız o n
, ·c· /.o n " ıı.ld : ık'l : ı
,·e ni
liııı:ınl:trın
inş;ısı,
İ.skendcrin liıııanınd:ı Sl TI 1c ·.s ı , 1ıi"ı l; . l ılfısı ıınıİııı:ısı , .~. ınpl;ıııı ()7.000
ıonhık 2H p: 1rç:ı gc·ıııi s; ıtın :ılınrn : ı'..._ 1 1 ırn jc · IC"ri lııılıınur. Pl : ının g<"rçekçi
bir mali ye ı lwsahı olııı:ıııı:ıkl:ı lıirlikıc·. ıı\ ·gııl:ınııı:ısı i c iıı 200 milyon
TL'yc g<· · rcksiniııı lnıltııHı\ ·on lu ı ·\ · ICıl l t):i~'ck· \ · Cıri"ır!Cıgc · konan planın
k:ıpsadıgı projcl<'r lıi"l\ ·Cıl~ _lıi r lııi İı ·ıııııı l'J.--i< ) ,;ılı n rı : ıl : ırın cl :ı c· nclc··nir.
İkinci DCınya S:ı\ ·a::;ı ' nın :ır: ı\·; 1 .~ırııtl".'' ıl t· , ıı · 1 · ıl:1111n 11\·gul:ınııı ; ısı iyice
aksar. l'l:ın kap sa ııı111 ; 1 girı· 11 ıırojc· l ı · r i <: iııclc · fl)S(J \·ılın : ı k:ıd:ır :ınc: ık
Culc~ rnan kroııı , Erg:ıni .\:Jıırgııl ,.l . l\.ıı\ ·; ır.slı :ı n l ı: ıkır. di\Ti g i clc · ıııir
i sk ırn e lcri, K:ıralıi"ıl..: D«ıııir - < :elik ı :: ıl1rik:ıl : ırı'111n c lc-ıııir hl1nı fabrikası,
· bazı geınikrin saı111 · :ılınııı:·ı.sı g« rı: l'l.;lc ·s ir . S : l\ ·:ı .';'t : ın sonr; ı b : ışlanan
Trabzon ve Zongulcl:ık liııı : ınl:ırı11ın \· : uH11ıı ise llJ')tJ 'lc'ri bııhır .

,.<.

1

}_ .::;,'(J.
. Ic·ıııl<'\"C'
, 2ı • ' 1').:ı.(ı
} ı\f.\·nıı - I'\.:ır:ı 1.;ıını l l l'llıin·n 1ıı I 1:1111 ıs

: ıçı

IcIı.

25 / 0 ;-V l 9.~6 Boz:ı ıü'>ı1iH sı ı;ı rı :ı d<'ı ııi ıYcı l ı ı l ı:ııı ı i~kı ı 11<'\"<-' açıldı.
1 8:'0· -ı .' l')Y) izıııiı K:ı.0,ıı r:ılırik:ısı'ııcl:ı ilk k : ıgıı i'ır<'rikli .
18.'05 ,' J<):S(ı Erztırııııı-Sı\·:ıs d<'ıııirnılıı 11:111111111 ı c· ıııı · li :ıııldı.
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E ıihank

ııı:ıckn

isl e tıı wci li gi

\ ':tnıncl;ı

bankacılık

r:ıali yt' t! e rini

el <"

sün \ Cırcır .
U(ı

'07 ' l t)'.) ') TCırki\·c· Sckc>r F: ıl>rik : ıl :ı n ı\n o niııı Sirkeri kunıkhı.

00.'07.' J<J'.)5 Fkcıııoıııi l~:ı k : ını ( :d:ıl Bayar I<ıısya ,S<"ya haıin e ç ıktı.
()') ,'O~.' \ <J.'.)S Fc\ ' l.İ[ >:ı.~: ı .- ı ·:rg;ıııi

clc· ıııiryo ltı

lıaıtı işlc-· tıııe yt" a~·ı!dı.

2'.) . '0~.· ı <>:~S :": ı 1.i lli l bs ıı ı: ı F: ılırik : ısı ' ııın ıe111di :ıııldı.

15 ..'CJ').: 19:-;5 Erg:ı ni -C )sıı ı : ı ııi ye clc· mirycıl ı ı lı:ıt t ı isl c tnı<:>ye a ç ıklı.
16,'0t) ' lt)35

K:ıysc· ri

Bc·1.

F: ıhrik:ısı isl e ııııe ye ac,: ılclı.

01. ' 10.' 193-S Cankırı-,\ık:ır:ı c;ıl:ır ·cl C' ıııirvo lu hartı i ş l et.meye~ açıldı.
10.' 10.' 1')'.)5 i\nk;ıra'cl:ı Fındık Kongwsi toplandı.
20 :' 10.' 19 .~ S <;<· ıwl

nıırııs

s:ıyııııı

ya pıldı.

nüfusu

(Tiirkiye

! 6 . 188 . 7(ı7 i

2L' lCJ.' l<J.'.)') T:ırıııı S:ıtı .~
TB:VIM 'dc kahııl c·dilcli .

Koop e raıitl e ri

ve

Birlikl eri

Hakkında

K:-ı nun

21 :'10.'l<J.:.S S Cifkiler H:ıl~ kıııc\;ı Tarım Kredi Ko<)pera tifl erine Dair
TB,\1:vt'cl c k : ıhııl <'dildi .

Karnın

2_=) ' l O. ' l '):)') El ib: ııık f'aaliyt'le gc«li.

:) 1 10.' l<J.-1') , \ıık : ır: ı

\ 1!:1111:1k 'ta · Kızılav'ın

Zehirli

Caz

Maskt"si

Fab rik : ı s ı is l e ıııı< ' \ 'c : ıcıl cl ı.

• 1.2 1 ı l'J.:.S'i lrııı;ık - ı:il\ '()S <i<'llliryolıı lı :ı ııı i.sl t-'lllH." Y<" :ıç ılc\ı.
22.' 1 L ' ıcn-; Fc· \·1.ip:ı.s: ı-l)i\·: ırl ı: ıkır dcJ ıııiryolıı hanı islernwye açıklı.

28.' ·1ı. '·10 .~ :; l ~ıırs;ı'd;ı Mniııcıs l 7 :ıbrik : ısı'nın tcııı e li at ıldı.
28:' 11 ' ]</-)') (;eııılik'I< ' Sııııi iıwk F:ı hrikası'nın ı ~, nı e li arıklı.

29.' 1 1. ' J <J .~S l ': ı ş: ıl ı: ılı c:" Sise' w· Canı Fabrikası' işletmeye açıldı.
10 · 12 1cns 7.cıııgıılcl:ık'ı : ı TCırk i\ıırr:ısit Fah rik:ısı isl cJ ııııeye açıldı.
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191·12. ·1{):1 5 Siv: ıs-ı ::s kik i'ı \ · ı kıııirnılıı lı:ıııı i.si e ıııı e yc~ a ç ıldı.

-193620/0L ' l9Vı J\nk:ır:ı'd : ı ı : ncll"ısıri l\.011gwsi ı rı pl : ınclı \ .<, İkinci Be~
Yıllık Sanayi f>lanı'nın ilk<'lcı:i kahtı! ('dilcli . K:ısıııı l 1):Vı 'd:ı is<' İkıis:ıı
\/c>kili Cel:ıl Bay:ır "İkin c i iks Yıllık S:ın:ı\ · i l'l : ını Proj<'si "ni ~: ts\ ·d.:al f· t'c~
sunar. f- Iiikiiııwı pl:ının . ııı:ıcf<'ncilikl <' · ilgili lıc i liiıııiinCı 19.'..)7 Aralık
ayında "lJç Sc· ııelik .Vl:ıdcn l'rogr: ııııı" adı :ılııncl:ı \ 'CırCırlCıgc~ koyar. Eyhil
19j~'de İS<" "lJç Se ndik \1:ı dc·n l'rcıµr: ııııı"n-ı cl:ı k : ı ps:ı\ ·: ın " D <i rı 'ı' ıllık
Plan" kabul c-·clilir. İkinci pl:ın hirinc:isincl<'n !":ırklı ol : ır:ık ıiikcıiııı ıııall.arı
iireı.iıııinden cok
vc:ni iıııal : ıı s :rn ; ı\·i
ııı : ıd <' n c ilik
vaıırıııılarırıı
öngörür. C lkc·(h• ki · <· lckıirik i ·ın·ıirnini de : ırıırııı : t\'I : ıııı: ı (:l:ır. l'l:ırıda
ıııaclc· ıwilikh-· i.l gili ol:ır:ık kr(lııı . h: ıkır. t · inl~o . .siıııli . kıır.stı n. clcıııir, t :iş
kö111Cırli ve linyiı y:ıı:ıkl:ırının i ~·dc·ıi.lıı wsi . .\l t· ı : ıl CırCınlt-ri sanayi ile ilgil,i
olarak ıarııu :ıl<'ıl c ri \ ·c· ııı : ıkin : ıLı rı . .ı s ııııı : ı ; ır: ıd : ırı. d c ıııir lırını , liııı:ın \ 'C'
d e niz ıaşıııııcılıgının gcn-kıircligi ıı w ı : ıl ı ·ırCıı i l c -rinin. ııc: ık ııı o ıorlannın
ve askeri :ıııı;ıçlı : ıli"ııııinnıııı Cıri ·ıı1lı · r i Cıwı <·cc ·k ıı ·si s lc rin kıırıılıııası.
Kiıııy:ı . san:ıyı iı'e ilgj li o l:ır: ık ."rıc l;ı. .'..!.ı ·ıın.~ı. ııı cıı-!'in. g lis<'rin ·,·c sabun,
senıcıik lwn1.in. :ızoı \ 'l : sc·ııı ı - k<> k ! ı rı · ıııııı. Tn ı ı r: ık i ırı ·ın lc-ri sanayi ik
ilgi ç iııı c nıo , alC'Ş ıtıgh ı ·ırc ıııııı. g ıd : ı s : ııı : ı·,.ı ıl< · ilgi li <'kııwk n ' un,
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aksar. Pl:ın. kapsaıııın : ı µ,irc ·n ıırnjc· i<'r ı ( indc ' J<J"\(J \ ' ılın : ı k:ıtl:ır anc: ı .1-:
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25 /0 .'.) .' l'JVı J\l\-cın - i'\:ır: ıkıı\ · ıı c kıııiıYnlıı lı:ıııı islC'ltılC'\'C ' açıldı.

25/ 0;1,' 1956 Boz : ı ı ıc" '> 11Cı - h1 ı: ı rı : ı tlvı ı ı i n-olı ı l ı : ıı ı ı islc · ı ı ıl<'\'<" açı lclı.
1 8/0 · '1. 1 )<)5(ı İzıııiı K:ı,0,ıı F: ıl ı rik : ı sı' ncl:t

ilk k : ı g ıı i'ırcıikli . ·

18/05 ,' 19.'..)(ı Er;wrııııı-Sl\ ·: ıs dc·ıııir\ ·cı lıı lı :ı ııının lc ' tııdi : ııılclı.
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01 / 06/ 1936 Bankalar Kanunu TBMM'de kabul ed ild.i. · 195~ yı~ına
kadar yürürlükte kalan 2999 sayılı Ba nkalar Kanunu, b~nkaları cıddı ve
etkin bir de netim altına alamadığı için eleştiril ere hedef olmuştur.
08/ 06/ 1036 iş Kanunu TBMM'cle kabul edileli.
· 09/ 06/ 1936 1.9/ 06/ 1930 tarih ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin
Meni ve ihracatın. Mürakebesi Hakkında Kanun'a Ek Kanun TBMM'?e ·
kabul edildi . Dış ricarette devlet denetimi .sıkılaştıran bu kanun ıle
ihracatçların . ruhsat alması ve ihracatçı
birliklerinin kurulması
öngörülür.
11 / 06/ 1936 Deu~sche Bank'ın Elinde Bulunan Ergani Bakır
Madeni i şletmesi'nin Satın Alınmasına ilişkin Kanun TBMM'de kabul
edileli.
20/ 07 / 1936 Mor'ıtreux Antlaşması imzalandı.
01 / 11 / 1936 Eskiköy-Çe_tinkaya deıniryolu hattı işletmeye açıldı.
01 / 11 / i.936

Yazıhan-Hekimhan

03/ 11 / 1936 Ankara'cla Çubuk

de rniryolu

hattı işletmeye açıldı.

Barajı işletmeye açıldı.

06/ 11 / 1936 İzmit Birinci Kağır ve Kaıton Fabrikası Açıldı ve İkinci
temeli atıklı. Türkiye'de bir sanayi boyutuna sahip ·
olmamakla birlikrE' ki1ğıt üret imi Osmanlı devleti döneminde de söz '
konusudur. İstanbul "Be>yrur \W Bursa'daki kağıt.haneler yanında ülkede
makina ile ilk kagıt üretimi 1846'cla izınir'çle kurulan fabrikada başlar.
D_ış rel~abete dayanamayan bu fabrika bir süre sonra kapanır. 1890'da
i_~e Beykoz~da kumlan bir diğer kağıt fabrikası ise 1912 yılında kapanır.
Ulkecle çagdaş ı_~agır s~inayinin tenıdleri ancak Cumhuriyet dönemi"nde
atılabilir. l 930'cla, dc>ne ınin İktisat Vekili Şakir Kesebir'in hazırladığı .
"İktisadi Vaziyetiınize Dair Rapor"cla ülke gereksinimini· gidermek
üze re · kağır sanayinin kurulmasına değinilir . Teşvik-i Sanayi
Kanunu'nun 26. maddesine dayanılarak 10 temmuz 1934 tarih ve 2/ 999
sayılı hakanlar kurulu kararı ile Sümerbank'a 25 yıl süreyle İstanbul,
izınit, Bolu, Zonguldak, Kastamo nu, Sinop. Bursa ve Bilecik 1te kağıt
fabrikaları ktınııa V<"' işl f'tııw imtiyazı ta~1ınır. -I. Beş Yıllık Sanayi Planı
kapsamında izrnit't<_, ilk !~ağıt fabrikasının kunılni.ası gündeme gelir.
Mehııwt Ali Kağıtçı'nın ki şisf' I gayfrtleri il<" de İş Bankası, Ziraat
Bankası ve Sünwrba.nk'ın bir iştir:ıki olarak J .M. Voith şirketine ihale
ed il en fabrikanın teme li ı.:i Agusros 19;-Wde atılır. Tesis b edeli olarak
2.190.000 Jinıya, Sf' lüloz rahrikasının lwdc~ Ji olarak ise 625 .000 liraya
gereksinilll bulunan fabrikanın yılda 3~>0 gün üzerinden 2000 ton
Kağıt Fabrikası'nın
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karton, 4000 ton ambahij kağıdı , · 2700 ton iyi cins yazı ve basım kağıdı
1800 ton adi cins basım ka ğıdı ve 40 ton sünger ka ğ ıdı olmak üzere
topla m üre timi 10. 540 ton olarak be lirle nir. Fabrikada ilk kağıt 18 isan 1936'da üretilir. Resmi aç ılı ise 6 Kasım 1936'da yapılır aynı gün
ikinci fabrikanın da temt>li atılmıştır. inşaatı Vt' montajı 25 Nisan
1940'da biten fabrika savaş nede niyle ancak 24 Tem.muz 1944 'de
işletmeye a çılır. Üçüncü fabri_ka ise 21
isan l 954'de açılır. l 955'e
kadar Sümerbank'ın bünyesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikalan, 13
Mayıs 1955 tarih ve 6560 sayılı kanun ile Türkiye Selüloz ve Kağıt
Fabrikaları İ ş letmesi Genel Müdürlüğü adını alarak bir kamu iktisadi
teşebbüsün e dönüşür .

12/ 11 / 1936 Ankara'da· Birinci Küçük Sanatlar ve
gresi"nin toplandı.

Elişleri

Kon-

18/ 11/ 1936 Filyos- Çatalağzı d f' ıniıyolu hattı i ş l etm eye a ç ıldı.
25/ 12/ 1936 Edirne-Sirkeci

de miryolu

hattı

Hükümetçe

satın

alındı.

-193704/ 02/ 1937 İstaqbul Ünivt>rsitt>si (ktisar Fakültesi a ç ıldı.
05/ 02/ 1937 "Devletçilik" ilkesi ya pılan değişiklik sonucu Teş kilat
Kanunu (Anayasa )'mın ikinci maddesinde .yer aldı.
Anayasadan önce d evle tçilik bir ilke olarak CH P programında partinin
altı ilkesi iç inde anılır. P:;rrinin III . büyük kogresinde kabul edile n programda "Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün
olduğu kadar az zaman içinde ıııilleti refaha ve me mle keti mamuriyete
eriştirmek için meınl e ket.i mamuriye:>te e riştirme k için milletin umumi
ve yüksek menfaatlerinin icab enirdiği işlerd e l?ilhassa iktisadi sahada
d e vle ti fiilen alakadar etme k inühim eses larınuzdanclır" ifadesi yer alır.
24 Mayıs 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine iliş kin 5 Şubat 1937 tarih ve 3115 Sayılı
Kanun ile devle tçilik Teş kilat-ı Esasiye Karnınu'nun il. maddesi nde
·d evletin diğer nitelikle ri ile birlikte şöyl e eli le g<"tirilir: "Türkiye Devleti
Cumhuriyetçi, Milliye tçi, Halkçı, Devle tçi, Laik ve inkılapç ıdır ... 11
ı Esasiye

08/ 02/ 1937 Orman Karnımı TBMM'cle kabul eclildi.
03/ 04/ 1937 Karabük De mir ve Çelik Fabrikalan'nın temeli atıldı.
1934'd e yürür!Dğt> konan ' ve ülke nin. temel gereksinimleıini, tüketim .
ma llarını, yine ülkt> kaynaklan ile giclernıek strate jisine dayanan I. Beş ·
Yıllık Sanayi Planı'nın he me n ardından ha z ırlanan ve ilk plandan farklı
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olarak ye nı ure ıim ve m ad e ncilik ya ıınmlannı kapsaya n II. Beş Yıllık
Sanayi Planı g ünd f' nw ge-lir. Bu plan kapsamındaki "Üç Se ne lik Made n
Programı" çerçeve-sind e Türkiye'nin ilk d e mir-çelik kompleksinin
temeli döne min Baş bakanı İsınf't i nönü tarafından 3 Nisan 1937'de
atılır. İngil tere 'cl e n a·İınan kred i ile yine bir İngiliz şirketi olan Brassert
ta rafınd a n in şa e dilen fabrikanın Fatma adı verilen ilk yüksek fırını 9
Eylül 1939'cl;,{ faa liye re ge~·e r. Fabrika yarım yüzyılı a:,;. <.l.n süre içinde
a rttırıl a n üretim kapasitesi il e Türkiye e ko nomisind e önemli rol oynar.
Fabrika l 950 'cl e faaliyeı:e geçen Zeyne p ve 1962'de faaliye te geçen
ü lkü adla rındaki ikinc i ve Cı ç ün cü yüksek fırınları ile d e mii-çelikte
ülkenin gere ksiniminin ö ne mli bir bölü.rnüne cevap ve;rdiği gibi, kunılu
o ldu ğu bölg<:> ins a nına ela i ş olanakları sağlamıştır . ·
04/ 04/ 1037

E rc-:> ğli

Be z

Fabrikası işl e tmeye açıl~ı.

25/ 05/ 1937 Malatya Bez Fabrikası'nın temeli atıldı.
04/ 06/ 19'?:7 .Türkiye Cumhuri yeti Ziraat Bankası Kanunu TBM- ·
M'de kabul eclılclı. Osmanlı Devleti'nd e kurulan ilk Lıllıs·ll b k
·.
ı ..
"- ,
. .
.
'
' a n a ko ı an
Zıraat Ban "'ısı 18o3 de taalıvet<" geçe r. Tlrını k · · ·
·k · · · · · ı
..
·
~ .
'
esıırunın
re d ı'
gere · s ınımını g ı c e rme.,:1 uzc-•re kunıluı) gelişei1 ba k·
b
·
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·
..
1
ı
· · 1.1
,
·
n anın u ış evı oze l ·kı c
ı . _~ uıı.ı lllr~~~ı ın a_n ınclan sonra clah ~ı da anar. Banka önce 1924 'd~
b~~ ananını suke ı halıne d önüşü r. Kre di işleri dışında b· nk l k . 1 .
gonne hakkına ela sa hip o lan hank·ı Lı N' .
. a a~ı ı ış en
kamın il(.> Kaırnı iktisadi T<~'e khilü sL r'·ıı ·· . __ısk,~-n ._1937 tarıh ve 3202 sayılı
.
-<
"
. •
usu azanır .
-<

07/ 06/ 192,7 H e hıııh · C ·. 1
.
. ·"
.uı- _, c~ rın -\aya cleıııiryoıu hattı işletmeye açıldı.
01 / 07/ 19'!17. Hükünıetçe sinın 1 .
T
k
hanı i ş l emı eyc~ açıldı..
·
a ınan opra ·kale-Payas d e miryolu
· 01 / 07/ 19.j7 HCıkünıe tçc~
d e ıniıyo hı hattı i .ş l e rıı wye a ç ıldı.

sat ın

alınan .

İslahiye-Meyclanı e kbaz

08/ 07.'19.:.S7 ,Tahran'da Sadabacl Pakti imzal a ndı :
12/08/ 1 9.2ı7 Ca rala ·ğz ı -Zo nguldak
denıiryolu
ı 1 ,art ı ış
· ı etmeye
.
,
1
J 6/ 08/ 19.'17 I ·Jekiıııhan-Cc~tinkaya
·
, · d .<:'nı iryolu 11 ,'lttı ı·ş ı e t meye

açı

ld ı .

açı

ld ı.

20/09/ '19.2ı7 İsııwı İı:ö ı:Cı'ı:eın diı.~l en~rn~k için bir buçLık ay izin
alarak ha şbakanlıkıaıı tızakl;ı.<;;ıııası u ze rıne Ekonomi Bakani Ce lal
Baya r veka J c~ w n başbakanlığa aranır. Buna Atatürk ile İnönü araslncla
cl<:>v le tç ilige ili ş kin gö rii ş ayrılı ğı ne d e n göste rilir. Atatürk'ün, .İnönü'nün
k : ırı d t'vle tç i t',~ iliıııi k:ırş ı s ıncl a ılıııılı d<~vl <" tçi yaklaşmunclan dolayı
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Bayar'ı

desteklemesi , Atatürk ilE' İnönü arasında iktisat politikalarında
siyasal i ş birli ğind e ele son bulmasına yol açar.
'

başlaya n ayrılığın.

2710911937 İstanbul -Ed irn e karavolunun Lüleburgaz'a kadar olan
bölümü ulaşıma açıldı. ·
·
'

01/ 10/ 1937

Çatalağzı-Zonguklak cl e ıııiryolu hattı işl etmeye açıldı.

09/ 10/ 1937 Nazilli Basma

Fabrikası i ş l etmeye ~çıldı.

15/ 10/ 1937 Larin harfleri il e basıla.n ilk kağıt paralar tedavüle
çıktı. . Önce:' 5 liralıklar, ~ırdınclan 10, 50, 100, 50Ö ve 1.000 liralıklar
·tedavül<:' ç ıkar .
25/ 10/ 1937 isme t

İ n ö nCı Başbakanlıkran

jsrifa e rti.

25/ 10/ 1937· Celal Bayar asaleten Başbakanlığa atandı. isme t
İnönü'nün izinli olarak bir buçuk ay başba kanlıktan aynlması üzerine
y~rine vekalet eden İktisat" Vekili Celal Bayar asaleten ba ş bakanlığa
atandı.

16/ 11/ 1937

Diyarbakır-C izre cl e miıyo hı hanının

27/12/ 1937

Denizbaı1k Kamımı

temeli

atıklı.

TBMM'cl e kabul edildi.

-1938-

01/ 02/ 1938 Gemlik Suni ipe k Fab ri'kası işl c~ı nıey<" açıklı. 02/02/l938 Burs<l Me rinos Fabrik;-ısı i şJ etıneye açıldı.
17/ 05/ 1938

Divri ğ i

De mir Mad e nleri

işl etm es i

faliyet<:" geçti.

.
17/ 06/ 1938 Sermayesinin Ta ınan;ı Devle r. Tarafından Ve'rilrnek
Suretiyle Kurulan iktisadi Teşeküllerin TeŞkilarile İch}re ve Murakabeleri
· Hakkında Kamın TBMM'ck ka bul edikli ..: S 460 sayılı kamın ile yalnızca
1930'1arda uygulanan ·clc~vl etçi politikaların tın.ınu olan iktisadi
kuruluşların d eğil, KİT olarak ifacl t' edfü~ n ve çoğu sanayi alanında yer
alari kuruluşların bugüne uzanan hukuksal çerçeveleri çizifmiştir.
24/06/1938 Toprak Mahsulle ri
Kanun TBMM'de· kabul eclilcli.
· 10/ 07/ 1938

İzmit

Klor

Of'isi 'nin

Fabrikası'nın

temeli

Kurulması

Hakkında

arıklı.
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08/ 10/ 19.:-SR

A.nkar;ı-Erzı ınını de--nıiıyolu hartı

Erzincan'a

ul aşc ı.

10/ 11/ 1938 TCırkiyf' Cuııılıııriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurc1azi Mustafa Ke ıııal Atat Cırk vefar e ni. Çok parlak bir askeri
cle~eyinı ve geç miş<:> sahip o lmasının öresinde, Türkiye Culhuriyeti'nin
kurulu ş u ve ardından hızla yaşa nan d<:>vriınler sürecinde ke ndisinin d e
dahil -huluncluğu O smanlı aydınlarının son iki yüz yıl içinde
ge rçek l eşt irnı e k isr.ed i.kl e rincl e n VE' gerçekleştirebilcliklerinden daha
ka lıcı ve büyük boyı.ırlarda TCırkiye'cle siyasal, toplumsal, ekonomik ve
külti.ir<:>I alanlarda yapısal değişiklikleri başlarmış ve başarmış büyük
devlet ada mı Ar.arCırk'Cın ö lümü , heme n mdınclan patlak vere n II.
Dünya Savaş ı vt: yaşa nan g~ li ş m e l e r il<:> Türkiye tarihinde bir döne min
başkanı

kapanması anlanunı taş ı r .

-193928/ 02 / l.9:S9 İstanbul Trnıııvay vr;o Tünel idaresi Hükürnetç<:> satın
a lındı.

.

26/ 06/ 1939 Ankara I-Javagazı Şirketi Hüküme tçe satın alındı.
05/ 07/ 1939 Milli Piyango idaresi kuruldu .
01 / 09/ 1939 İkin ci LXınya Sa vaş ı başladı. XX. yüzyılın ilk yarısında
iki dünya savaşı ela kapitalist gCıçlerin dünyayı paylaşım
sürecind e geçirclikkri e- n ct:Lin v<:> yoğ un savaşımı yaşadıkları
d ö nem le rdir. ilk savaşt:ı olduğu gibi ikincisinde d e fitili ateş leyen
Almanlar o lnııı s rur . Faş ist diktatör Aclolr Hirl e r'in yönetimindeki Alman ya. 19 .'..)8'( k~ A vusı u rya' v ı , 19:W'cla Ç~ koslovak ya 'yı ilhak eder. 1
Eylül 19:S9'da Polonya'ya saı'dırıııası ilt: İkinci Dünya Savaşı patlak verir.
yaşa n a n

10/ 09/ 1939 KarabCık OcJmir ve Çelik Fabrikaları işl e tme ye açıldı.
Fabrikası i ş l e tm eye açıldı.
2V 09,'19:w Tt: kircla ğ Sarap
.
~~ .

-1940I

Milli Konınıııa Kamınu TBMM'clf' kabul e dileli. isme-r.
İnC:>nCı'nCın c uııılıuıtıaşkanlıgında TCırkiye , yürütülen dirayetli dış
po lirik:ı sonucu il. DCııw:ı S:ıvaş ı ' nın hCıtiin bülge ülke l<:>rini alevleri
iç ine alclıgı yıllarda sa~·;ı ş ın clı ş ıncla kalma yı başarmış ve büyük
olas ılıkl a o nanlıııası gCı ç bir y ıkııııclan kurtulmu ş tur . Anca k s;,-ıvaş
üzf' ll.ikl e cJ konoınidtJ cok büyük olumsuzluklara ne d e n olur. Başta
devlr;orçi sanayileşıııcJ hanıl es i o lmak ü zere iktisadi faaliyetler aksar ve
geri le-r. Sa \'a-? ı n ı wclcJ n o ld ug u o l:tğa nCıst li k oş ular k a rş ısında olağanüsrü
18/0 1 / 1 9Lı 0
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önlemlere başvurulur. Bunl;ırın başında .:-S780 sayılı Milli Korunma
Kanun gelir. Hükürnere geniş yerki ve görevler ile ekonominin
tamamını düzenleme olanağı \ 'C: ren kamın il <" d evler. sanayi ve maden
işl etmelerini kontrol etme , liretiııı ve işl<"tııw a~· ısınclan gerekli gördüğü
değişiklikl e ri yapabilnw lıakkını e kle~ c~ d e r . İ ş letıııel e rin gelişmesi ile
ilgili kredi, malzeme ve iş ç i gereksinimini sağlacakıı. Hükürnetin bu
yöndeki kararlarına uymayan i ş l e tm e lerin sahipleri uygun bir tazminat
ödemek zonında kalacaktı. De\ !er işletmelere el ko) abilecek · ve
işl etebil ece kti. Çalışanlara zorunlu ç ılışıııa yliküıııllilüğü getiriliyordu .
Sınai ve nıacl e n üreıiıılini hiiküııı e ı b elirli bir kar ile satın alına
yetkisine sahip oluyordu . Hüküıııeı , her riirlü ·ıııalın alım vı;: satımı,
başkasına devri, ürerirni, tüketimi kullanılması ve naklini yasaklama
hakkını elde ediyordu . Hf>r türlü ııialın hangi k oş ullarrla. ne miktarda
alınıp satılacağı ve devri, Cıreıiııı \ e ıüke ıinıini sınırlamak V<" vesikaya
bağlamak yetkisine de lıCıküııı e t <" :ıiııi . Kamın hıı lıCıküıııkr ile:> özel
girişimin iktisadi faaliyerleri ö nCınck ço k öm~ ıııli engell er getirir. Milli
Korunrna K.anunu'nun lıüküıııl e:> ri k:ıclar uygulaıııası da önemli slir. 11
Kasım 1942'de ~aşhakan ŞCıkrii Saraçoğlu yapı ığı bir konuşıııada> Milli
Korunma Kanunu'na ili ş kin şu c)zel_e.;;ıiride: bulunur: " ... lıarp dolayısıyla
mal ithali çok zorlaşrığı gibi, ıııe ıııl e keı çocuk)arının silah altında tutulması, bir ıar::ıJtan istihlaki çoğa ltırk e n : diğer taranan istihsali azaltmağa
ba.şlaclı. i şte, başlıca bu sc~bt' plc, rcl e n arrıııaga başlı ya n fiarlarla ve bu
yüzden ayaklanan ihıikarla ıııiicacldc~ eıııı t' vazirt>sini duyan Refik
Saydam hükümeti azasıı-1111 birlesen k: ııı :ı:ırl;ırıyl:ı kararl:ır aldı. Fiatlarda,
nıulıtekirl e rle ınücac:lele\·c~ başladı . Alınan ıııCıcadc~ ıc~ kararlan , y~ nilerini
davet etti. Yeni karalar~la claİıa sıkı, dalı; ı serı karaları zaruri kıldı. Ve
böylece, karardan k itrara µgçilewk , ıııc : ııııc~ kt ı dahilinde birçok mallara
el konulnıağa löclar il eri gidildi. Bu kararlar, lı f· rkc,sin be:> kkcli ği ntatlub
neticeyi vermedi, az bir zaıııan içine.le. ııı C:' mlc~ kt•r clalıilinde, k oskoca
bir kara pazar yerle:.şti ... araclan ço k geçıııed,e n lıCıküııı veııiıeğe
başladık. Bu hükme göre:, bıı kararlar alınıııasıydı daha iyi olacaktı".
Milli Kon.ınıııa Karnımı savaş sürt"sincc:> ckı rı kez değ işikliğe uğramıştır.

05/ 0:S/ 1940 ithal:ltçl Birlikkrinin Kıırulıııasıııa ilişkin Karanaıııe
kabul edikli.
17/ 04/ 1940 Köy EnstirCıleri J~arnırnı TBM ıVl'ck kahııl e clilcli.
20/ 04/1940 Raman'da açılan ilk kuyııd:ın j)c, ırol Cıret iıııine
başlandı .
Petrol, XX. yüzyılcl:ı
1111.la gelişc-ıı sana)·inin temel
hamnıadelerinin ve enerji kaynaklarının ba~ıncla gc-·lıııesi Vt' seri·wsr bir
nıal olnıanıası nedeniyle uluslararası ilişkilc~ rin rcııwlinde y<"r alan
önemli bir doğal ka ynaktır . XIX . yiizyılda
· Osnnnlı Oevle:>ti'nin
emperyalizmin yörüngesine girıiıesindc~ egC'lllC'n olclugu ropraklann bir
bölüıııünCın dünyanın c~ n zt·ngin p e ınıl \ ·a ıaklarını ic;C'riyor olıııası erkili
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulusuna kadar uzanan bu
süreçte Osmanlı Devleti'ndt>n pt>trol zenginliği ile öne çıkan Ortadoğu
koparılır. Bu petrol Zf'nginliğinin Cumhuriyet dönemine uzanan bir
bölfırnü olan Musul petrolleri üzerindeki Türkiye'nin payı dahi 1926'da .
.İngilt e r<? 'nin hölg<:> üze rind e oynadığı geleneksel provakasyon oyunları
sonucu Türkiye'd<?n koparılır . 3 Nisan 1926 tarih ve 792 sayılı Petrol
Kanunu ile Türkiy<-'. ·Cumhuriyeti sınırları içi ncl<:> petrol arama ve işletme
· hakkına Türk hiikümeti sahip olur . . 27 Mayıs ·1933 tarih ve 2189 sayılı
Altın ve Petrol Aranıa VE' . işletme idareleri Teşkiline Dair Kanun ile
tktısar _Yeka le tine bağlı bir kurunı kunılur. Türkiye'de ilk derin sondaj
Güneycloğu'da gerçekleştirilir. 1935'dE' Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü kurulur. 19j5-1937 yıllan arasında Mürefte çevresinde 9 adet
küçlik sond<İi ku yusu ;~çılır. · Clkede ilk iktisadi ve. ticari nite likteki
petrol ku yusu Ranıan c ivarında a ç ılır. 20 Nisan ..J. 940'da Maymune
b0lgesindf' açılan 1 rnııııaralı kuyudan 1084 m<:>rre derinlikten' günde 10
ro n peırql ç ıkarılır.
olmuştur .

20/ 10/ 1940 c.;c:>nel

nufus

sayımı

yapıldı.

ffürkiyE'

nüfusu

17.820 .950)

'-194102/ 01 / 194 1 Paırnık Kongresi"toplandı.
18/ 02/ 19"11 Petrol Ol"isi kuruldu .
Amerika Birkşik Devletleri japonya'ya savaş .
08/ 12/ 1941
ilan etti. Almanya, Avrupa'da dünyayı bir topyekün savaşa sürükleyen
fiti"li ateşlerken, Uza kdoğıı'cla · bir diğer faşist güç Japonya
irnparaıorlu ğu, ha ya lini kurclugu dünya ege menliğinin ilk adımı olarak
en büyük e nge l olarak gördüğü ABD'nin Pasifik Okyanusu üzerindeki
egeme nli ği ne ve:> etkinligine son vermek içi.n 7 Aralık 1941 'd<:> ABD'nin
ateş gtlcünün e n ö nemli parças ı_nı oluşturan Pasifik . donanmasını Hawai
Adalan'ndaki Pearl Harhor limanına yaptığı yıldırım saldırı ile hemen
hemen tamame n yok E'c le r. Japonya'nın daha sonra bedelini çok ağır
ödeyeceği bu saldırı, dünyanın henüz savaşa girmemiş diğer yarısının
da savaşa sCırCıklenııı<:>sinc:' yol açar. 8 Aralık 1941'de ABD, Japonya'ya
savaş ilan ede r.
19/ 12/ 1941 isı.anbul'da c-'. kmek vesikaya bağlandı.

-1942. 29/ 05/ 1942 Fevkalade Hallerde Haksız Olarak · Mal
Edenler Hakkındaki Kamın TBMM'de kabul edildi.
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İktisap

11/ 11/ 1S-42 Va rlık Vergisi Kamı mı TBMM' ele kabul ed ildi. 4305
Vergisi Kanunu Il. Düıiya Savaşı'nın Türkiye ekonomisi
üzerinde yol açtığı olumsuzluklar karş ısında alınmış olağanü.stü bir
diğer önlemdir. Devlet gelirlerini anırmanın te k yolu olarak göıülen
vergi gelirlerinin varolan sistem ile daha ela artırılamaması · karşısında
siyasal iktidar savaş kazançlarını da içeren buı;uvaz inin ve toprak
sahiplerinin gelirleıini vergilendirme yoluna gide r. Yalnızca d evle t
gelirlerini arttırmak için değil e nflasyonla da mücadekde bir araç
olarak göıillen Varlık Vergisi, bir defaya mahsus toplanacakt;.
Tüccarlardan, emlak ve akar sahiple rinden, büyük çiftçile rde n
toplanacaktı. Yurt ça pında büyük bir bölümü İstanbul ve izmir'de
. ikamet eden toplam 114.368 yükümlü b e lirle nir. Toplam 500 milyon
liraya yakın gelir elde edileceği h esa pl a nır . Ancak Varlık Vergisi'nin
uygulama aşamasında getirilen . Tü rk -Az ınlık ayrımı ö nemli. bir sorun
yaratır . Türk yükümlülerin, yü kümlülükle ri azaltılırke n azınlıkl.a rın payı
arttırılır. Verginin ödenmesi için verilen 15 günlük sürenin sonunda
vergisini ödemeyen yükümlülerin çalışma kamplarında zorunlu ikameti
söz konusu olur. Türk d emokrasi tarihinin acı ve kara bir sayfasını
oluşturan Varlık Vergisi 16 ay yürürlükte kaldıktarı. sonra, 15 Mart 1944
ve 4530 sa yılı kanun ile yürürlükten kaldırılır.
sayılı Varlık

13/ 11/ 1942 Devlet p e rso ne line · parası z e lbise ve kunçlura verildi.

-194302/ 05/ 1943 Kozlu-Zonguld ~t k d e miryolu hattı işletmeye açıldı.
06/ 06/ 1943 Sivas Çime nto

Fabrikası iş letmeye açıldı.

28/ 06/ 1943 Diyarbakır- Batman deıniryolu hattı işl etmeye açıldı.
30/06/ 1943 Seyhan Regülatörü

i şletmeye açıldı.

-1944..

04/ 06/ 1944 .Duyuff-u Umumiye· idaresi ve Osmanlı . Borçlan son
buldu.
26/ 06/ 1944 Zirai

Donatım

Kurumu

Kanunu TBMM 1de

kabul

edildi.
·22/ 08/ 1944 Halkapınar Dokuma Fabrikası',nın temeli atıldı.
29/ 10/19 44

Fevzipaşa-Malatya:-Diyarbakır-Kurtalan

demiryolu

h attı işl et meye açıldı.
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Yarclmı Anı.l aşması İmzalandı.
. 23/ 02/ 194 ') Tür ki ye-A BD ikili
Ja p o nya 'ya sa vaş ilan etti .
23/ 02,' 194 ') TCırki y<,, Alıııan ya ve
nile <J d osr luk a ntla şmasını ye
19/03/ 191.i5 SSC B TCırki yc~ il
ıııe yec e- ğini .i la n ett i.

zırhlı s ı İ s tanbul'a geleli .
0)/0tı. ' 1<)tı') ABD'nin a it M i sscnıri
Av ruo lıııa s ı ile il . Dü nya Sav aşı
07.'05/ 194 5 Alrnan ya' nın res liııı
pa 'd :ı so na e rdi.
'cl e SCıııH~rba nk'a a it Sul uku lise
02/ 06/ 194 5 Kast:ıııı o nu Tas kö prü
~·
Ke nd ir F:lb rik ası ' nın t e ıııe li a tıldı
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11/ 06/ 194 5 Çiftçiyi" Topraklandırma Karnımı TBMM'cle kabul
edildi. 4753 sayılı karnın ile büyük arazi mülkle rini kamulaştırılması
amadanrnıstır.
Ancak kanun sıradan bir hukuksal düzenleme olınanın
"
,
ötesinde Türkiye'ck re k parti yc'>n <:'tirniıw karsı :n nı parti içincl.eri ortaya
çıkan muhalefeti canlaridır:ın etk i y:ıpıııası · açısından a) rı bir ö neme
sahiptir. Kamına daha c'ııwri ha\inek, ikc:n TBMM içinde-' Emin Sazak,
Adnan Menderes ve Lütfi Kar:ıos111:ınnghı gibi hüyÜk toprak sahipleri
muha le fe t e d e r. Bu ırnıh:tl t"' l°c, ı lı :ıre ke, ti Dc~ mokr:ıt Pani'nin kurulusuna
uzanan sürecin de h: ışlan gı c ı cl ır . Karnın TBMM'de ·kabul' edilip
yürürlüğe g ire rse ek, l ıüküıı ıet iktidarı yit irnw te hlikesi karşısında
büyüh: arazı sahiplerine karsı öclü nle r vc~ rir. Karnın u ygula m a dış ı kalır.
12/ 06/ 194 5 "Dörtlü T:ıkrir" ilan eclilcli . S:l\:ışın dışında kalmakla
birlikte Türkiye y ine savasın rwd e n olctugu sorunları özellik.le
e kononıid e yoğun o larak yaşa r . Sa\·:t?ın sonucunun belirmesi ile
Türkiye te rcihini ABD ve""' batılı ıııüırc, fiklc,ri yC'Hi"ü nüde yapar ve bu
süreçte siyasal ınuhalefeı d.e canl:ı nır . Cıtke~yi sa\·as ) ılları boyunca sıkı
bir biçimde yöneten CHP ikticl :ırı içinde, ıııtıh:ıl c~ rc, r su yüzCın e çıkmaya
ve sesını vl.ikselttıl<""'V<""' h asla r. TCırkivc demokrasi tarihine 'Dörtlü
Takrir" olar~k geçen: 7 H:ızir;ın \ l).~ıS'~k U -IP grubuna v e rile n. Ce\a\
Bayar, Fuat Köpıi.illi, Adnan :vıe rnkrl's \"<~ Re fik Koraltan imzalarını
taş ıyan ve öz<"tle iıııza sahiplerinin y: ıs:ıl:ırdaki ve parti ri.izi.iğündeki
clenıo kratik o lmayan hükCırnl t'. rin ç ık:ırıılrnası. T BMM'nin hüküıneti
gerçekte n denetlernesinl~ o lanak ve""' rilıııes i · ve~ st-'ciııılerin serbestç<"
yapılrnası yönündeki iste k ve gürüşle rini ı:ısıy:ın <'ı ıwrge, T ürkiyc""''Yi
1950-1960 yılları a ra s ın da yön<:>t«, n PP ikı id:ı nna · uzanan sürecin
oluşumu ~1şaınasındaki ilk adımdır. Ö ıwrge 12 Haziran 194 5'de parti
grubunch görüşüllir ve re dd e dilir". Bu gc,li ş me karşısında CHP iç inde ki
takrircilerin muhalefeti daha ela lwlirgi nlik kazanır. A . Menderes ve F .
Kö prülü Varan C~azeıesi'ndeki yazılan ile ıııuhalefet:i sürdürürler. Bu
girişinıleri 21 Eylül'cle partide n ilır:ıcl:ırın a ıwcle n olur. 2 Ekim'cle ise:> R.
Koralta n ihraç ed ilir. ı-ı:ın, ket in <'ı nd eri C. Bayar is( Eylfıl 194 5'te
ınilletvek ili gıncl e n ayrılır . 1 Aralık'ra basın arac:ılıgıyla başka bir parti
çatısı altında siyasal yasama devanı c,de""'n~gini kamuoyuna d u yuran C.
Bayar, Aralık ayı iç·incte Cl-IP'clc""' n de ayrılır. 7 Ocak l 9 ti6'da ise DP
resnıe n kurulur.
26/ 06/ 1945 TCı rkty<""'
laşmasını imzaladı.
09/ 07 / 194 5

San Franc is ko'da

İşçi Sigortaları

09/ 07/ 19 -Vi O rııı:ınl : ırın
TBMM'c\e kabul ed ileli.
1
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n edeniy le yani Orracloğu ve Balkanlar üzerind e bir set
T ürkiye'yi kazanma gereksinimi şiddetlenir . Bu
süreç~e Türkiye, Tru man Doktrini ve Marshall Yardnrn çerçevesinde
ABD'cl en yardım alır . 12 Temmuz 1947'de imzalanan a ntlaşmada
Türkiye'ye yapılacak yardımın r.utarı belirtilmemiştir. Ancak Ekim .. 1947Eylül 1948 döneminde Türkiye 72 .887 .405 d o larlık ask eri yardım alır .

konumu

oluşturmasından dolayı

12/ 07/ 1947 12 Te mnnız B<":vannamesi .
Birl eş ik

12/ 07.' 19t0 TCırkiye - Aııwrika
şın as ı inız:11:ı ncl ı.

Devletleri

Yardım

Antla-

16/ 12/ 1947 Pa lu -( it'nç D e ıııiryolu işletmeye a ç ıldı.

-194808/07/ 1 9 1~8 Türkiye'nin OEEC'ye Üyeliğine ilişkin Sözleşinenin
onanınası H a kkında Kamın TBMM'clt' kabul edildi. Bugün Tlirkiye'nin

ek ü yt'si o lclu gu E konoıııik i şbirligi v<:> Kalkınma Örgütü (OECD)'nün
tem elini o lu ş turan OEEC, Af3L)' nin ö n c ülü ğünd e ABD yardımının Av·rupa iilk eler iıw dagırııııına yarclııııcı o lmak v<:> bu ekono milerin kısa
sü re d (~ gü ç l e nıı w l e rini sağlama k üzere 1947'de kurulmuştur . Örgüt
J 960'da yerini OECD'ye bırakır.

2:S/.l L' 19Li8 İstanbul 'da TCırkiye iktisat Kongresi to pl a ndı.

-194903/05,'1C)tiC) Gel ir vc~ rg isi Kanunu TBMM'de kabul edildi.

06/ 07/ 19 1 19 Devlet Ore tn w ~: ifılikl e ri Genel Müdürlüğü Kanunu
TBMM'cle kalıul edildi .
08/ 08/ 1949 Av nıp;ı Ko n s~yi' nin Kunı1111ası Hakkında imzal a nmı ş
olan Statünün Ona nııı;ısııı;ı [);ıir Kamın TBMM'd e kabul edileli.

-1950Bakanlığı
g~<; tllf.'Y<~ n dı ş borç l a rına k<~ fil o ldu .

0 1/ 05/ 1950 Mali ye

özel

sektörün

300

milyonu

08.'0:·V 1950 M:ıki ıw v~ K iııı ya EnclCıstrisi Kurumu Kanunu TB-

. MM'ck kabul
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c~ diJdi .

08/ 03/ 1950 Türkiye
TBMM 'de kabul e dileli.

Ticare r Odaları

Borsaları

Birliği

Karnımı

14/05/ 1950 Millerv ekili C'; e ne l Seçimi yapıldı. .Oyların % 53,35'i ni
69
alan DP nıedisteki 487 Cıve likte n 408'ini abrak iktidar olurke n. CHP
.
r.
kazanı
ği
killi
etve
mill
1
ise
milletv e killiği , Millet Par~ısi
25/ 07 / 1950 Hüküınet Kore Sava ş ı'na karılma kararı aklı .
22/ 10/ 1950 Ge nel
20.947 . 188)

nüfus

sa yımı

yapıldı.

(Türki ye

nüfusu

-1951hıslara rası · ticaret in ser21 / 04/ 1951 Türkiye GATT'ı imzaladı.
nın hemen ardından
Savaşı'
Dünya
bestleşmesi isteği doğnıltuslincla il .
a 'ela. Uluslararası
Havan
e
başlatılan çalışmalar çerçev esi nele önce 1947'cl
n Havan a
öngöre
unu
ş
(ITO l'nun kurulu
Ticare t Organ izasyo nu
.kuruluşu
bir
'nün
Anlaşması imzalanır. Ancak Birl eşmiş Mille tle r örgürü
nda ·
olarak tasarla nan ITO islerlik kazanm az . Batılı devletl erin araları
Genel
Vardıkları anlaşma soı;ucu Gümrü k Tarife leri ve Ticaret
ay
Anlaşması (GAT r) 30 Ekiııı 1947cle Ce ne vre 'cle imzalanır. Torqu
olarak
taraf
akir
le
Nisan'c
21
'nin
e
göriişnıelerinin ardından . Tü;·kiy
r.
katıldığı anlaşma, 31 Aralık 195:-S'clen it ibare n gf'~· e rlilik kazanı

01 / 08/ 1951 Yabancı
MM'd e kabul edikli.

Yatırımlarını

Se rrnay<~

Teşvik

Kanun u TB-

10/ 081195 1 D e nizcilik Bankası Kuruluş Kamımı TBMM'cle> kabul
e dileli.
20/ 09/ 1951

Türkiye~

NATO 'ya ü ye:> oldu .

-1952u
08/ 03/ 1952 Ticaw r v e Sanavi <°)< bları, Ticıwt Borsaları Kanun
TBMM 'de kabul <:'. dikli .
05/ 05/ 1952 Kibrit Tekeli
31 / 07/ 1952

kalkı ı.

TOrk-İ~ Kunıldtı.

28/ 08/ 1952 Et ve Balık K~ınımıı c;<" ıwl Müdür lügli kuruld u.
12/ 09/ 1952 Adapazarı S<: k< r Fabrika.sı'nın temc~ Ji atıklı .
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04/ 10/ 1952 El:}Ztğ İplik Fabrikası'nın temeli atıldı.

-195305/ 01 / 195:-S Bakıi·küy'de m;irgarin fabrikası işletmeye açıldı.
05/ 05/ 1953 Milli Ko runma

Karnımı

yürürlükten

kaldırıldı.

13/ 05/ 195:-S Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu TBMM'de kabul
edildi. Türkiye'df' turizııı bir e konomik sektör olarak oldukça geç
döne md e gelisnw göstf:'rnıeye haşlaınısrır . Turizm ile ilgili kunırnsal
• düzf:'nl e nıe> l e r ve ııı evz uat yetcJrli ohlıanıakla hirlikte Osmanlı Devleti
zamanına kadar uzanır . 1890'da Seyyahine Te rcümanlık . Edenler
Hakkında Nizarnrnı.ıııe yürCırlClğ<J gin r. l 923'de Türk Seyyahin Ce miyeti
kurulur. ı 934'df' hazırlal)an iktisat VcJkaldi'ne ilişkin kanunda turizm
kamu hiznwtl e ri arasında anılır. İl g ili kamında bir pr.opoganda işi
olarak
görCılen
v<r
ı c~0riyaı-Propoganda-Turiznı
işleri
olarak
ınaclcl eleştiril e n hizııH~ li , 19:-Vi- 1937 d ö ne minde Dış Ticaret-Türk Ofis
üstlenir. T\ırk Ofis'in Neş riyat Müdürlüğü i ç iıicleki Turiznı Masası
1939'cia Ticare t. Bakanlı ğ ı'nın kuruluşu il<:> bu bakanlığa bağlı Turizm ·
M.üclürlü ğü'n e dönü ş türülür . Propoganda isi olarak görülen tlıriznı
1940'da Bashak~tnlı'ğa - bağlanan Mat.buat Umum Müdürlüğü'nün .
görevkri arasında s ıralanır . il . Oiinya SavaŞ ı'nın ardınçlan Marshall
planı çerçevcJsind t' ıurizıııin clcJ ö ncd ik verilmesi önerilen bir sektör
olarak anılıııası iizerincJ y<Jt kilil t' r hawk<Jre geçer ve çalışma lar başlar.
19Li8'cla lıazırlanan iVlilli Turizm Idarc:>si Teş kilat Kanunu Tas;trısı
red ediliı:. Ancak Cılk c d<J çağdaş tııri z ııı ça lışnıalarıhın başlangıcını
I949'da Basın ve Yayın l .l ıııııuı MCıdürlüğCı'nün yerini alan Basın-Yayın
ve Turizııı <~<~ ıwl Ml"iclCırliiğCı'ıw b: ığlı Turizm Dairesi'nin ça lışmaları
~lşturur. Bir Turizm Ana _Programı ve \ :alışına Planı Iıazırlanır. 19 Aralık
1949 'da ise I. Turizııı Danışıııa kurulu toplanır. Bütün bu çalışmaların
üıiinü olarak ~O Ma11 1950 tarih ve 5(H7 sayılı Turizm Müeşsese lerini
Teşvik Karnımı yCııiü-Jüge g ire r. Olkt'.d e ruriznıin gelişimine ciddi bir
etki ·ve katkı s ı hulunıııa y:ı n hu kanunun ardından Türkiye turizmine
1980'lf're k:ıdar vön vew n ôOH() s;ıyılı Turizm Endüstrisini Teşvik
Ka rnımı B. Ma \·ıs
·195 '.)'(k TBMM'de ka bul f'clilir.
·
,
1'7/07,' 195.~ Seyhan Barajı ilıalcJ e dildi.

kabııl

22/ 07.1 ·1<>53 T.C. Devle t De ıııirvolları isl etmesi Kanunu TBMM'de
ed ildi .

06/ 09:'195:-S BalıkcJs ir İplik Dokuuıa· Fabrikası'nın te m e li atıldı.
13/09/ 1'>5~
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Amasya Şc~ k e r Fabrikası'nın teın<"li atıldı.

13/ 09/ 1953 Konya Şeker Fabrikası 'nın reıneli arıldı.
26/10/1953 Gaziante p~Na rlı d e miryolu hattı işletnı<:~ye açıldı.
31/ 10/ 1953 Devre kani\ I-Iidroelekririk. Sanrralı işletmeye açıldı.
02/ 11 / 1953 Ankara <,: ime nro Fabrikası'nın temeli atıldı.
08/ 12/ 1953 .Devlet Su işleri Genel "':1üdürlüğü kLİruldu.
.
k::ı.bul

21 / 12/ 1953 Serbest Bölgele r Kurulmasına İli ş kin Kanun TBMM'de
edildi.

-195418/ 01/ 1954 Yabaneı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlüğe girdi. II.
Dünya Savaşı sonrası ülkede yabancı sermaye girişini sağlayan bazı
yasal düzenlemeler yapılır. önce Türk Parasının Kıymetini Koruma
Kanunu'na bağlı olarak ç ıkarılan 13 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile
yabancı sermayc:;nin geliş biçimi , amacı · ve transferi hakk~~da ,
düzenle mele r yapılır . . 1 Mart 1951 rarih \ e 558.~ sayılı Hazinece Ozel
Teşebbüsl e re Kefale t Edilmesine ve Döviz Taahhüdünde -Bulunulma'sına Dair Kanun ile yabancı se.rılıayeyc~ t~·ansfer garantisi getirilir. 1
Ağustos 1951 tarih ve 5821 sa yılı Yabancı Se rmaye Yatırımlarını Teşvik
Ka.nunu ise yeterli olmaz. Ye rine ç ıkarılan 18 Ocak 1954 tarih ve 6224
sayılı· Yabancı Seıınayeyi Teşvil~ Karnımı ise Türkiye'dt> . yabancı
sermayeye yöne lik ilk e tkin yasal clüzenlc:.me o lur. Amerikalı
müşavirlerin önderliğinde hazırlanan karnına gür<" yabancı semıaye,
Türk özel girişimcisine a çık alanhrda çalışmak, te mel veya özel
ayrıcalık yaraımam~k ve~ serıııay.( olar:ık, ciö\ iz. fiziki sennaye veya
lisans haklarını içerıııe k koş uluvl:ı Tiirkive'clt> v:ıtırııııda bulunma hakkı
elde e ciiyordu . . Karnın. y:ih:tncı giri.5iıııcilt:re e kk ettikl eıi · karın
tamamını transfer .garantisi el e ve ri yordu .
07/03/ 1954 Türkiye Perrolleri r\nonirn Ortaklığı Kanunu TBMM'de kabul ed ildi.
16/ 03/ 1054 Pe rrol TBMM'<le kalıtıl t"d ilcli . 6.~26 sayılı kamın ile
. Türkiye'd e pe trol ar:ınıa iş i Maclc~n Tc-'. t kik Araııı:ı · E nstirCısü'nden
alınarak ye rli ve yabancı tü zel kişilere w rilnıi ş ıir.
19/ 04/ 1054 Susurluk Se ke r

F:ıhrikası'nın ıc~ ııwli arıklı .

24/ 04/ 1954 İskc~ ncl e run Stıni (;iibr<' F:ıhrikası'nın ı e ııwli atıklı .
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atıldı.

2')/ 04/ 1954 Mersin

Liııı a nı'nın

26/ 04/ 1954 Burdur

Şeke r Fab rik as ı'nın

teme li

temeli

atı ldı.

02/ 0S/ 1954 Milletvekili <..ie ne l Seçinti yapıldı.
22/ 08/ 1954

Çonını Ç inı e nro Fabrikası'nın

16/ 09/ 1954 Afyon

<; iııı e nro Fabrikası'nın

17/ 09/ 1954 Tunçbil<"k Termik
18/ 09/ 1954

Es ki ş<" hir

19/ 09/ 1954 Konya
20/ 09/ 1954

Ci me nto

atıldı.

temeli
temeli

Santralı'nın

atıldı.

temeli

Fabrikası'nın

atıldı.

temeli

atıldı.

Ş ~ k e r. Fa brikas ı işletnıey<" açıldı.

Ayrancı B:ırajı 'nın tenıE'li atıldı.

21 / 09/ 1954 Amasya

Şe kc~ r Fabrikası'nın i ş letmeye açıldı.

26/ 09/ 1954 <._ ; ö kpınar Santralı i ş l ernwy<" açıldı.
26/ 09/1954 Denizli Ele ktirik Sa n t ralı işletnH:~ye aç ıldı.
03/10/ 1954 Dare nde Hiclroelektirik
24:'11/ 1954 Kütah ya

Sa ntralı iş l etmeye açıldı.

Şc~ k er Fab rik:ısı'nın işl et meye açıldı.

-195504/ 0.9 1955 TCırk Traktiir vr: Ziraat. Makine Fabrikası işletmeye
açıl d ı .

2v9:v1955

D e ıııirk<'>prü Bara jı 'nın

temeli

03/ 0,1/1955 Antalya Dokuma Sanayii
24/ 04/ 1955

atıldı.

T.A.Ş.

kuruldu.

Hirfanlı Barajı 'nın t.e nı e li atıldı.

21 / 06/ 1955 ABD Türkiye'nin 300 milyon dolarlık kredi talebini
ge ri çevireli . DP ikt .icl arının ilk yı llarında fiy:ır artışları hızlanır ve dış
rican:'I d e ngesi açık ve rir. Döne m içinde tarımsal üretimindeki artış
clolayısıyla milli gelirdeki artış bir sorunun ç ıkmas ını e nge lle r . Ancak
öze ll ikle lı ava koşulları nc~cleniyk tarıııısal ürer.i mek gerile m e nin ortaya
ç ıkııı as ı ilıraca ıın s ı111rlanıııa s ın a dolayısıyla ithal a tın ela kısılmasına yol
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açar: 1954 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında hükümer serr iktisadi
önlemler alır. Dış ricarer re jimi ve kar hadlerini belirleyen karanaıneler
yayınlanır.
Dış ticaretr.e kaçakçılık yapanların cezaları artırılır. Dışa
giden dövizlere kısıtlamalar geririlir. Tedavüldeki para hacmi kısıtlanır.
Tarımsal üretimin gerilemesi ile özellikle şeker gibi teme l maddelerin
· yokluğu duyulmaya başlanır. Ülke dışındaki yurrraşların gelirleri bloke ·
' edilir. Fiyat. kontrolleri getiririlir. _Bu arada ABD'den 300.000 lon
buğdayın ithali gerçekleştirilir. Ancak clöviz açı ğı iktisadi sorunların
çözümlenmesi. önünde engel olmayı sürdürür. Hüküıner. bu koşullar
karşısında ABD 1den 300 milyon dolar tutarında kred i tale p ed~rse de
bu istek ABD tarafından geri çevrilir ve 30 milyon dolar hibe
yardımında bulunulur. Finansal clarbogaza düşen hüküınet önlemleri
daha da sertleştirir. özellikle karaborsacılığa karşı ağır cezalar getirilir.
-iktisadi son.İnlar toplumsal tepkile re de yol açar ve 15 Tenumız'cla ·
İzmir liman işçileri greve başlarlar. Artık DP iktidarı .sihirli değne k
taşımadığını kendisi ek anlar.
25/ 07/ 1955 İzmit Dikişli Boru fabrikası'nın temeli atıldı.
05/ 08/ 1955 Avrupa Para Anrlasıııası imzalandı .

.

'

23/ 09/ 1955 Burdur
30/ 09/ 1955

~e ker Fabrikası işl eınwyl." açıklı .

İstanbul'da

Türk-Migros faaliyete geçri.

05/ 10/ 1955 Soma Termik Sanıralı'iıın remeli arıklı.
06/ 10/ 1955· Söke Çimento
06/ 10/ 1955

Aydın

07/ 10/ 1955 Kemer
23/ 10/ 1955 C e nel
24.064.°763)

Fabrikası'nın ı e ıneli arıklı .

Dokuma

Fab rik:ısı ' nın

t<-'llleli

arılclı.

Barajı'nın re ııwli at ıklı .
1

nCıfus

.

s:ıyııııı

vapıldı.

<Türkiye

nüfusu

25/10/ 1955 Elazığ Çimento Fabrikıısı işletpıeye açıklı .
26/ 10/.1955 Genç-Muş deqıiryolu lıan ı işlerıııeye açıldı.
1

.l

06/ 11/ 1955 Kaysed ?c~ ker F;tbrikası işlernwye açıklı.

-195607/ 01 / 1956 Konya Et

Koıııhiııası işlc~tnı<'ye açıldı.
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07/ 01 / 1956 Konya Kiremit ve Tuğla Fabrikası işletmeye açıldı.
07/ 01 / 1956 Konya Hububat Silosu'nun temeli atıldı.
06/ 02/ 1956 Şekerbank kuruldu.
06/ 04/ 1956 Tunçbile k Termik Santralı işletmeye açıldı.
Barajı işletmeye açıldı.

08/ 04/ 1956 Seyhan

09/ 04/ 1956 Adana Çırçır Prese ve Bez Fabrikası ·işletmeye açıldı.
25 /04/ 19~6

Tuzla j eep Montaj

Fabrikası işletmeye açıldı.

30/ 09/ 1956 Erzincan Ş ek<~ r Fabrikası işletmeye açıldı.
30/ 09/ 1956 Erzurum

Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

-195701/01/1957 Yeni Ticaret Karnımı yürürlüğe girdi.
28/ 03/l957 AET'nin

İmzalandı.

21 / 04/ 1957

Temelini

Oluşturan

İzmit Kagıt rabİ·ikası'nın

30/ 06/ 1957 Sanayi

Bakanlığı

01 / 09/ 1957 Türkiye Kömür
07/ 10/ 1957 Gazi

Roma

III . ünitesi

Antlaşması

işletmeye açıldı.

kuru le! u.

işletmeleri

Kurumu

kunıldLL

fişek Fabrikası işletmeye açıldı.

·

08.'10/ 1957 Mudanya Jüt İpliği, Çuval ve Kanaviçe Fabrikasi'nın
tenwli

atıldı.

09.' 10/ 1957 Rmsa Mensucat. Fabrikası yünlü dokuma tesisleri , .

işletuı e y<~ · a ç ıklı.

11 .'10/ 1957 Afyon Çiıııenı:o Fabrikası işl~tnı~ye açıldı.
27! 10/ 1957 Mill f>tve kili c\e nel Seçimi yapıldı.
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-195822/ 05/ 1958 Ankara Ş~ ker Fa brikası ' nın te me li atıldı.
31 / 05/ 1958 Haydarpaşa Silosu lıizııı~t e gireli.
.

23/ 07 / 1958 Karabü k De mir ve Çelik Fabrikalan'nın II . çelik ocağı

ışletnıe ye açıldı.

04/ 08/ 1958 İstikrar tedbirl e ri açıkla ndı. Türk parası clevalü e
·
edildi. Kur ayarlamasına g idilir 1 do lar 2.80 TL'de n 9 TL'ye yükse ltilir.
Para arzını d e ne tim altına almak için Me rkez Bankası'nın kaynak
kullanımlarına sınırlaına ge tirilir. KİT ürünle rine büyük zamlar yapılır .
Bütçe açıklarının kapatılınası iÇin ve sözü ile gelir vergisi oranlarında
milyon
anı ş ya pılır. Bu öiıl enıl f' re ba ğlı o la rak IMF Türki) e 'ye 250
da
borç
dış
da
dola r kre di sağlar. Ayrı ca 600 mil yo n dola r turarın
IMF
lı
. ertelen ir. 1958 yılı redbirl e ri Türki ye 'nin başvurduğu ilk kapsam
·
reçetes ini olu şturur.
30/ 08/ 1958 Mersin

Linıanı

07 / 09/ 1958 Soma Termik
21/ 09/ 1958

Manis~ı

Ticare t Rıhtımı hizmete girdi.
Santra lı i ş l e tmeye a çıklı. .

Te kstil Fa b rikas ı iş l etıııt>ye aç ıldı.

21/ 09/ 1958 De nizli Tekstil

Fa brikas ı i ş l e rııı eye aç ıldı.

· ·22/ 09/ 1958 İzmir Alsancak Limanı iş l etmeye açıldı.
22/ 09/ 1958 izıııir'd e 20.000 toıiluk hububa t silosu hi.z mete gireli.
23/ 09/ 1958 Aydın Tekstil Fa brikası i ş l e tm e ye a çıldı.
. 25/ 09/ 1958 Keıner Barajı işlerıııeyt' açıldı.
27/ 11/ 1958 Pınarhi sar Çime nto fabrikası işl etmeye açıldı.
31/ 12/1958 De mirkö prü Barajı işkrnıeye açııClı.

-195926/ 06/ 1959 Eskişehir Be to n Trave rs Fabrikası'nııi ten~eli atıldı.
31/ 07/ 1959 Türkiy e AET'ye O rtaklık Tale bind e Bulund u. ,
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02/ 08/ 1959 Diyarbakır'cla Si nan 1 petrol kuyusu isletmeye açıldı.
-196~-

06/ 01 / 1960 Mersi n P("Lrol Tasfryehanesi'nin temeli atıldı.
08/ 0 1/ 1960 Hirfanlı Barajı işletnıey(" a ç ıldı.
08/ 0 1/ 1960 Kes ikköpıi"ı Barajı'nın ı.e m e li atıklı. ·
27/ 04/ 1960 Mersin Limanı hizm et~ girdi.
04 / 05/ 1960 Turizm Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.
1960. Dernirköpıi·ı
18/ 05/
.

Barajı i ş l etm("ye açıldı.
\

27/ 05/ 1960 27 Mayıs ihtilali. DP ikridarı son yıllarında Tür1"iye'de
sivil kadroların ilk büyCık sorumsuzluk örn eğ ini göstermiştir. DP'nin
ikticlarr inatla ve ısrarla sCırdünne k isreği gen~- Türk deı.nokrasisine

yarar degil zarar veri r . Bu dönemde ülkede bir baskı rejiminin temelleri
atılır . Si) asal , toplumsal ve iktisadi bürün de'ngeler'i sarsan DP iktidarı
karşısında İsnıeı i nünCı gibi çok · clc~ neyimli . ve kurnaz bir siyaset
adamının önclerliginclc·ki nıuhalefeı dahi demokratik olmayan yöntemlerce su.st\lrulnıaya çal ı ş ılır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde DP ·
iktidarının ıuıumu ka r:;; ısıncl:ı kaygı cluy;in bir gnıbun gi rişimi ile 27
TCırk Silahlı Ku vvC"tlc~ri ülke yönetimine· el koyar.
Mayı s 19<ıO'cla
İhı.ilalin lı e ıı w n anlından bir hi'ıküııwı kunılmakla birlikte ülke
yö n et iıııin cle Dc"' vlc·ı h:İsk;.ını , Bashakari ve Milli Savuh ma Bakanlığı
görevlc"'rini de Lisılenc"' n K: ıra Kuvvc~ rıc~ri Komutanı Orgeneral Cemal
C1ürscl'in başkanlı ğıncl;ı ve~ Çl"'Ş itli rütl)f•lerd en otuz yedi üyeden oluşan
Mi!U Bi rlik Komitesi cj gt~ıııe n olur .

.~0/09.' 1960 D ev lc"'l Pla nl a ıııa Teşkilatı'nın Kurulusuna ilişkin 91
Sayılı Kamın Mi lli 13irlik Koıııitesi'nc\ kabul edildi. Ekonomik
planlamavı üsrleıwcc" k bir kuruıııa iliskin öneriler 1960 1dan önceki
OECD raporla rın da ~wr alır . Kunıırnın rc~snwn kunı.Juşu ise 27 Mayıs'ın
· hem en e rt esine~ rastlar. Ara wjinıclen sonra 1961 Anayasa'sında
planlaıııa ve~ DPT re sıııi bir kiııılik kazanır . Bugün de Türkiye
d•o no ıııi sinclc~ çok cinc ıııli i ş l f' ve s:ıliip olari DPT'nin başllca görevleri,
bürün
ekonomik
ve
ıoplıırnsal
clo.~:ıl.
kuruh ı şııncl:ı . iilke. nin
ve
toplumsal
izlt>n<:>cek
ııııak.
;
t
p
sa
klarının
a
11
;ı
l
o
ve~
kaynaklarının
yönde
bu
hüküınete
lirlc"'verek
lw
cldkri
...
ekonomik poliı. ik ; ıl ; ırı n · ln
konulard~1
c~ konomik
a ra s ıı~cla
hak;ı nlı klar
o l ı ıı :ık ,
yard ıı ı ıcı
koordinasyon saglaııı ;ık \"(-' ilgili ö ncc·rilt>rcl e buhınrnak, hüküınetç<:>
b elirlenen hecldkn yci ıw lik pl:lnl:tr h az ırl:ını a k, planların uygulanması
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·aşamasında ilgili kurum ve kuruluşiara gereken önerile rde bulunmak,

izle me k ve ge re kti ğind e d eği ş iklikl e r yapmak ~e
özel se ktörün etkinlikle rini plan· hedef ve amaçları yönünde t.eşvik ve
düzenleyecek önerile rde bulunma k olarak belirlenir. DPT'nin te mel
jşlevi ekc::momik kalkınma nın pl a nl a nması o lur. Geç mişte b enzer
görevleri üstlenen kurumları_n· dı ş ında DPT .e n önemli özelliği süreklilik
·
·
kazannuş olmasıdır.
plapın uygulanışını

sayımı

nüfus

23/ 10/ 1960 Genel
27.754.820)

yapıldı.

(Türkiye . nüfusu

.-196115/ 10/ 1961 Mille tve kili Ge ne l Seçinti .
02/ 11/ 1961 ihracatı G eli ş timıe -Etüd Me rkezi kuruldu.
-1962-:

25/0_6/ 1962 OECD'de Beş Yıllık Planların ge rektirdiği finansmanın ·
sağmanması amacıyla Türkiye 'ye yc.1rdımcı olacak bir konsorsiyum
kuruldu . ·
Kurulu kuruldu .
16/ 07/1962
.
. Yüksek Planlama
17/07!1962 .Başbakan\ık'ta İktisadi İşbirli ği Konıisyonu kuruldu .
qs/ 09/1962 Birfnci B~ş Yıllık Kalkınma Planı açıklandı.
22/09/1962 Karabük Kok Fabrikası - işl etmeye açıldı.
29/10/ 1962 Ankara Şeker Fabrikası i ş l etme ye aç ıldı.
-1963-

01/01/ 1963 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe girdi.
Planda hızlı nüfus- artışı, tarımdaki gizli işsizligin aç ık işsizliğe
· dönüşmesi karşısında büyüme hızı. o/o 7 olara k heclet1e nmiş anca k % 6.5
oranında gerçekleşmiştir . öngörülen büyüme hızını ge rçe kl eştim1ek
için sabit sennaye yatırımları/gayrisafi milli hasıla oranını % 18.3'e
yükselmesi ve bunun % 14.8'inin iç tasarruflardan, % 3.5'inin de dış
borçlanma ile sağlanması düşünülür. Buna karşın sabit se rmaye
yatırımlarının gayrısafi·milli hasılaya oranı o/o 16, gayrisafi milli hasıl a o/o
14. 2 ve dış tasarruflar % 1.8 olara k ge rçe kl eşir . Bu . hed e fle re
ulaşılamamasının nede1:1leri dış tasanutların hedefle ne nin altınqa
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02/ 08/ 1959 Diyarbakır'da Sinan 1 p etrol kuyusu isletmeye açıldı .

0 6/ 0 1/ 1960 M ersi ıı P<:> tml Tasfryehanesi 'nin temeli atıldı.
08/ 01 / 1960 Hirfanlı Barajı işletm e ye açıldı.
08/ 01 / 1960 Kesikköpıi"ı Barajı'nın temeli atıldı. ·

27/ 04/ 1960 M ersin

Limanı hizmet~ g'irdi.

04 İ05/ 1960 Turizm Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.

18/ 0 V l 960. D e mirköpıi·ı Barajı işl e tmeye açıldı.
\

27/ 05/ 1960 l.7 Mayıs ihı:ilali. DP iktidarı son yıllarında Tür~iye'de
sivil kadroların ilk bü y'ı:ik soı:umsuzluk örneğini göstermiştir. DP'nin
ikticlarr inatla ve ısrarla sCırclürm<:>k iste ğ i genç Türk cleı.nokrasisine
· yarar degil zarar verir. Bu dönemde ülkede~ bir baskı rejiminin temelleri
arılır. Siyasal , toplumsal ve iktisadi biiriin cle"ngelef"i sarsan DP iktidarı
karşısında ismet inünCı gibi çok ·deneyimli ve kurnaz bir siyaset
adamının önderli ğ inclc, ki muhalefet dahi demokratik olmayan yöntemlerce sustıırulıııay:ı çalışılır. Ancak TCırk Silahlı Kuvvetleri . içinde DP ·
iktidarının tuı111rnı k:ırs ;sıncl:ı kaygı duyan bir gnıbun girişi.mi ile 27
Mayıs l 960'cla
Türk Silahlı Kuvve'tl eri ülke yönetimine· el koyar.
İhtilalin h <:'rnen anlından bir hi"ıküııwt kıınılmakla birlikte ülke
yön e tiıııinclc, Dc~v lc·t h; İsk :'ını , B:ışhakaıi ve Milli Savı.ıhma Bakanlığı
gö re vlc~ rini ele, Osrl e ıwn K:ıra Kuvvc~ rlc.. ri Komutanı Orgeneral Cemal
Gürsel'in başkanlı ğ ıncl:ı V( c,: c~ş itli rütbc.,;lerden otuz yedi üyeden oluşan
Milli Birlik Komitesi e ge ııwrı olur .
.:ı,0/09 .' 1960 D e vleı Pl:uılaııı:ı Teş kilatı'nın Kuruluşuna İlişkin 91
Kamın Milli Birlik Komite~si'nc<'.' kabul edildi. ·Ekonomik
planlanıavı üsrl e n(~cc-" k bir kuruıııa iliskin öneriler 1960 1dan önceki
OECD raporlarında ye.. r alır . Ktınıımın rc~snwn klinı.Juşu ise 27 Mayıs'ın
· lıeıııen e rtesine~ rastlar. Ara rejiı1ıckn sonra · 1961 Anayasa'sında
planlama ve DPT resıııi bir kimlik kazanır. Bugün de Türkiye
<:" konoıııisincle.,, çok c)ıwıııli i.?leJve sahip olaıi DPT'nin başhca görevleri,
kuruhı ş uncla
Cılk e nin
clo ğ:tl.
tnplıımsal
ve
t>konomik
bütün
ka ynaklarının n~ ol : ın:ıklarının saptaıııak, izle~ ne(~ek toplumsal ve
ekonomik politik:ıl : ırı \ ·c· ln.. cldkri hc.. lirlc->vewk hüküıııete bu yönde
yardım c ı
ol11ıak ,
hak : ınlıklar
arasıı~d·a
ekonomik
konularda
koordinasyon saglaııı ;ık ve~ ilgili ön f·rilerde bulıınrnak, hühıınetç~
b e lirl e nc~ n lwcldl t're yc)ıwlik pl:ınl:ır hazırlamak, planların üygulanması
Sayılı
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·aşamasında ilgili kurum ve kuruluşbra gereken önerilerde bulunmak,
~lapın uygulanışını izle me k ve . gerektiğinde d eğişil · Jikl e r yapmak ~e
o~el se ktörün etkinlikle rini plan lıecle f Vf.' amaçları yönünde teşvik ve

duzenleyece k önerilerde bulunmak o larak belirle nir. DPT'nin temel
eksmomik kalkınmanın planl a nması olur. Geçmişte benzer
görevleri üstlenen kurumlann· dışında DPT .en önemli öz.elligi süreklilik
kazannuş olmasıdır.
·

jşlevi

23/ 10/ 1960 Genel
27.754.820)

nüfus

sayınu

yapıl dı.

(Türkiye . nüfusu

.-196115/ 10/ 1961 Milletve kili Genel Seçinti.
.

.

02/11/ 1961 ihracatı Geliştirnıe -Etüd Merkezi kuruldu .

-1962-:
25/ 06/ 1962 OECD'cle Beş Yıllık Planların gerektirdiği finansmanın ·

sağmanması amacıyla Türkiye'ye y~irdımcı olacak bir konsorsiyum

kuruldu . · ·
16/07/ 1962
Kurulu kuruldu.
. Yüksek Planlama
.
17/ 07!1962 .Başbakanlık'ta iktisadi işbirliği Kontisyo nu kuruldu.
qs/09/ 1962 Birfnci B~ş Yıllık Kalkınma Planı açıklandı.
22/09/1962 Karabük Kok Fabrikası -işletmeye açıldı.
29/10/ 1962 Ankara Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

-196301/01/ 1963 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yüıürlüğe girdi.
Planda hızlı nüfus- artışı , tarımdaki gizli işsizligin açık işsizliğe
· dönüşmesi karşısında büyüme hızı. o/o 7 olarak lıedef1enmiş ancak o/o 6. 5
oranında gerçekleşmiştir. öngöıiUen büyümf.' hızını gerçekleştinnek
için sabit sermaye yatırımlan/gayrisafi milli basıla oranını o/o 18.3'e
yükselmesi ve bunun o/o 14.8'inin iç r.asarıuflardan, % 3.5'inin de dış
borçlanma ile sağlanması düşünülür. Buna karşın sabit sermaye
yatırımlarının gayrısafi"milli hasılaya oranı . o/o 16, gayrisafi milli ha~ıla o/o
14. 2 ve dış tasarruflar o/o 1.8 olarak gerçekleşir. Bu . hedeflere
ulaşılamamasının nedenleri dış tasaınıtların hedefle ne nin altında
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kalmasına ve yatırımlar içinde kamu kesiminin payının o/o 59.9 olara_lt
he d e fl e nirke n o/o 33 .6'cla . kalınası , özel kesim yatırımlarını~ . is~
hedefl e ne n % 40. 1''. i as.ara~ .% 46.47'e ulaşmasıdır. Kamu kesını~tıiıı
anlıŞ . ka ynak tahsıslerı gıbı ned e nle rden dolayı yatının hacnıı l)
111
yete rsiz kalması ve ö ngörül e n . sernı~ye/hasıla katsayısı artı.şı l)
y - ıananıamasıclır. Marjinal rasarrı.ıl oranı ıse % 27 olarak h:deflenırk~l)
~~g~ 2 o larak gerçekleşir. Se ktö re le re göre dağılıma bakıldıgı~d.~ sanayi
ke~irninck' hed e f % 30.<) ike n % 3:2: 5 gerçe~Jeşir: Konut se~tonınde ise,::
he d ef %20.~ ike n o/o 22 A o larak gerç:c;kleşır. hızmetle:cle ıse hedef .~o
6.8 ike n ge rçekl eş me ~/ıı 7 .9 'clıır . Plan özellikle sanayıleşıne hedefler·
açısından başarılı so nu çlar vermiştir. Sanayi sektörü 1~62'cle % 15.4'te ~
1967'ck % 19.07 çıkarken tarım sektörünün payı % 38. l 'clen ~o 32. '5•
düsmüstiir. Döviz yete rs i z li ği a ş ılamamıştır. Ithalatta artış ~~edefı
o. S
aşıfını s: irlıalar bilesimincle
yarının malı. it.l?al<.~tı hedefın _gerısi.ncı~
k;1 ıırk e' n ara nıalı ithal:ıtıncl;ı lwd e' fl e n e nın usruncle ger~~kleşı.nıştir.
ihracatt a ise> e ld e birikc· n tanııı CırCınl c> ri stoklarının erıtılınesıncte
11
dolayı be d el1e ne nin % 12 oranında üstCıne çıkılmıştır.

111

:o

edildi.

30/ 04/ 196} TCırkivc~
-

02/ 07:'1963 Turizııı
kabul ed ileli .

SCıı

Endüstrisi

ve Tanıtıııa

Kamımı

Bakanlığı

TBMM'cle

Kanunu

kabı..q

TBMM'cle

15/ 07/ 1963 Sendikalar Kamımı THMM'cle kabul edileli.
1

15/ 07/ 1963 l;re'\' ve Lokavı Kanunu kabul edileli.
17.107/ 1963 Tlirkiyc, BiliıııscJ I ve Te knik Araştırma Kurunıı..ı
Ka nunu TBMM'cle k; ıbul eclilcli. 27H sayılı kamm ile Başbakanlığa bağlı
o la rak ülkule pozitif biliıııkr alanında araştırmalar yapacak ve ge re ke n
teşvikl e ri ge rçc> kl esr ir~·ccJ k bir kunım olarak kurulan TÜBİTAK, planlı
ka lkınma anlay ı ş ı ile~ ili ş kili olarak kunılırnı ş tıır .
27/ 07/ 1963 Turi z[ıı ve Tanırma Bakanlığı kuruldu .
12/ 09/ l 963 Avrııp:ı E k o ııonıik Topluluğu ile Türkiye arasında
Ankara J\ntlasııı:ısı inızalandı. Anrlaşıııa Türkiye'nin AET üyeliğine
doğru auı gı e n ö rwıııli :ıclıınlarclan biri olmusr.ur. Antlaşma ile
ıno nopoll e-rin kalclırılması , ya bancılara eş it davranılması, ihracat ve
itha lat verg il e rinin kalclırılması , ulusal vf. uluslararası denetleme ve
yabancıl a ra serbest tica r~ r yap ma o l a naklarının verilmesi , hakların
yaygınl aşması ve tica re tin aşamalı o lara k liberaleştirilmesi öngörülür.
Topluluk ile Tlirkiye iliş kil e ri hazırlık, geçiş ve son d ö nem olmak üzere
üç döne m e ayrılan bir takvime> bağlanır. Türkiye 1 Aralık 1964'de
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Baraiı'nın ıeıııdi ;ırıldı.

29 / 09 / 196 3
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20/ 11 / 196
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~'.mıı Çe lık Fal>rıkal;ırı'nın ısl.fııııeye gt'çıııesi izler.

0

1W1 WI96 5

O '.'. '"'"

. pıldı .
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Mıll. <:>IV<--' kili c~e nd Seçiıı
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24/ 10/ 1965 Genel
31.391.421)

nüfus

sayımı

yapıldı.

(Türkiye

nüfusu

07/ 12/ 1965 SSCB ile 180 milyon dolarlık . kredi anlaşması
imzalandı. II. Dünya Savaşı sonrası Türk-Sovyet ilişkilerinde 1964 yılı
bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs konusunda ABD'nin takındığı tavır
karsısında Türkiye, Sovyetlcrle olan ilişkilerini sıklaştırmaya başlar. Bu
sür~çte 7 Ara lık 1965'te imzalanan anlaşma ile Türkiye'de demir-çelik,

petrc;l rafinerisi , alünıinyunı, s~lfirik asit, . lif levha fabrikalarının kurulmasına ilişkin Sovye tler'in proıe ve teklıf hazırlıklarında bulunrnaları
konusunda anlaşmaya varılır. Aliağa Rafinerisi ve Seydişehir
Alüminyum işl <:>tıJ ıel eri Tiirk-Sovyet yakınlaşmasının yaşandığı · bu
süreçte kurulur.

-.1.96612/06/ 1966 Ke ban Barajı'nın te meli arıklı .
05/ 10/ 1966 Almus

Barajı işletmeye açıldı.

28/ 12/ 1966 Ambarlı Termik Santralı işletmeye açıldı.

-196701 101 11967 Yerli üretim Anadolu otomobilleri piyasaya çıktı.

04/ 01 / 1'967 Batman-İskenderun Pe~rol Boru Hattı işletmeye açıldı.
13/ 02/ 1967

DİSK

Kuruldu .

09/ 06/ 1967 .Dövize Çevrilebilir Mevduat uygulamasına başlandı.
28/ 0711967 İş Kanunu TBMM'de kabul edildi.

. 1

12/ 0811967 Giresun Ka~ıt Fabrikası'nın .temeli atıldı.

-196827/ 08/ 1968 Bursa'da Vol ~o Otomobil Fabrikası'nın temeli atıldı.

-196924/ 04/1969 Kooperatif Kanunu TBMM'de kabul edildi.
29/ 04/1969 Arsa Ofisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
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edildi.

09/ 05/ 1969 Tüte
ın ve Tütün Te keli Kanunu TBMM'de kabul ·
'

08/ 0811969. Orman

Bakanlığı kuruldu .

·-197001 11970 Türkiye CLıııı.lıtırı·yerı·
~"~"'d e17:r.:abuJ
edildi.

••uvı

edilcli.

1510711970
Türkiye Ele k erik ·
.

M 1
er ~ez

,_

Banhası

Kuruıııu ' Kan um;

Kanunu TB-

TBMM'de kabul

.
09/ 08/ 1970 T .. k , .
dış açığı azalt , . ~r , paı ası % 66 oranında devalüe edildi. Hükümec
~ansnıan kanıcı,, ı~ ~aynakla~ı ise anıırıcı önlernler aldı. Çıkanlan fiıhraçatcısı k0 unlaıı ıle vergılenıc:- çabası güdülür. Sanayi ürünleri
Hükünıet d ~L;~_uma gelebilme k için dövii kuru ayarlamasına gidilir.
~lnıadığıı~ı <:>va uas~onu top~am rale bi kısmak için kullanmak isteğinde
fiyat etkisi ~rtaya _koyar. Dovız l~unınclaki değişmenin yalnızca nisbi
Yolla teşv·~l e_n yaıarlanılır . Efektit ralebi düşürmesin e izin verilmez. Bu
içeride d ı eıden Y~rarlanan sanayi kesi.ıııinin urun ihracatı hızlanır,
önleınJe . e. eko_noınık yaşantı canlanır. Türkiye· ekonomik istikrar
düzeyi rının, büyümede n ödün ve rilmeksizin hana yüksek yarının
sonuçlar verdiğini .
göstern ~e. ardından gelen hızlı büyüııw ile olumlu
·
·
. · ııştır.
2511
0/ 1970 Genel
35.66 6
.
-549)
.

nüfus

sa yıııu

yapıldı.

(Türkiye

nüfusu

ile Avrupa Ekonomik Toplu1µ$u ~sı~~a
. Türkiye'nin AET'ye tanı üyelık surecının
ınızalandı.
rotokol
ikin .
belirleye n Karma Protokol belirli bir
dönemini
geçiş
olan
takv~ıın1a~aınası
· .
ıç
a ilişkin
erısınde gümrük birliğinin sınai ürülerde kurulmasın
Çalış .
·
·
.. ..
tnalan 0·· 11gorur.
.
.
.

Kaırn}~ll/1970 _Türkiyc:-

-19711210211971 Bursa 'da

Tofaş Fabrikası işlerıııey~ açıldı.

.~1?311971 l2 Mart Muhtırası. 27 Mayıs İhtilali'nden sonra
Muhtı~~ nın geçirdiği ikinci . ara clöneıııin _başl_angıcı olan 12 Mart
1\irki

1

sı, Genelkurm ay Başkanı ve kuvvet kuımıtanlannın Cuınhur
buduanı, ıneclis ve senato başkanlarına verdikleri bir uyan mektukısac:· Radyo ve basın aracılığı.yla da kamuoyun a duyurulan 'muhtırada
Parlaınento ve hükünıetin ülkenin fçinde bulunduğu sonınlan
başk
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aşma yü nünd e yeı e rli ve gerekli çaba ve çalışına içinde bulunınaclığırı;:ı_
işaret edile re k Cumlıuri y<:'l'in a ğır ve ciclcli bir tehlike ile karşı karşıyq_
kaldığı belirtilir. Bu clunım karşısında TL\rk Silahlı Kuvvetlerinirı
duyduğu
kaygı yı
gidermek için partilerüstü bir hükünıetirı
kurulmasının zorunluluk haline geldi ği, aksi · takdirde Türk Silahı 1
Kuvvetlerinin yasa larla belirl e nmiş yerki ve sorumlulukları çerçevesi nct~
ülke yü n etinıinı::. e l koyacağı u ya rıs ında bulunulur. Gelişmeler
karşısında Süleyman D(Jıııirel başkanlığındaki hükümer istifa eder. /
Nisan'cla ise TBMM'clcJn güveno)ıu alan Nihar Erim başka nlığındalq
hü kü nıe ı ~-a 1ı ş ı ııa va başlar.
· ·
01 / 09/ 1971 Kaıma Protokul'Cın ticari hükümleri yürürlüğe gireli.
-1972edileli.

26/ 10/ 197 2 OçiincCı lk:; Yıllık Kalkınma Planı TBMM'de kabuı
·
25/ 11 / 197 2 Ka\'S(-~ ri Ci nko izabe F:ıbrikası'nın temeli atıldı.
-197314/01/ 1973 TCırk parası clc""'.va!Cıe edileli .
29.'l()/ l 97?ı Boğazic.:i Kciprüsü ulas ııııa a çıldı.

' . -197420/ 07/ 1974 Kıbrıs Barış ı-ıare kaıı başladı.
09/09/ 1974 Keban Barajı işl e rnı<:'ye açıklı.
-197531 /03/1975 Biri nci MC hCıküm<"ti kunılclu .
08/ 05/ 1975 197:-s'cle k.:ıld ırılan döviz<:' çevrilebilir mevduat uygulaması clalıa kapsaııılı olarak yürürlüğt> girdi. . .
-197615/ 03/ 1976 TÜrk parasısının ckğt>ri yıl içinde altıncı kez yabancı
paralar karşısında düşürüldü.
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13/ 12/ 1976 SSCB ilf' 10 yıl sü rC'li Eko nomik işbirliği Anlaşması
imzalandı.
Topluluğu'na karşı olan
AET ile yaptığı
Türkiye
.
eni
yükümlülüklerini dondurduğunu ilan
anlaşmaların bir gereği olarak to pluluk üyesi ülkelere . uygulaması
gereken gürnıiik indirimlerini içinde bulunduğu eko nomik sonınlar
nedeniyle gerçekleşrireıııeyeceğini ileri sürerek uygulamaya sokmaz.

.25/12/ 1976 Türki) e, A\ rupa Ekonomik

-197730/ 04/ 1977 Döviz d engesi bozul:ın
ödememeye başladılar .
Fransa
ve

TCırkile'nin ~:eklerini İngiltere

17/ 08/ 1977 Zamlar yas;~ını zorl:ısıınyor. Tekel üriinkrin<:> o/o 160'1
bulan zam yapıldı.

-197801 / 03/ 1978 Türk parası % :L
19.95 TL'clen .25 TL'ye yCıksc~ltildi .

or:ı nıncla

ele\ alCw edileli. 1 dolar

.24/ 04/ 1978 ·IMF ile sıancl -hy :ınl:ısması iııızafa ndı.
. 20/ 05/ 1978 Stand-by

:ınlas111:ısı sontıcu Türki)~e'nin

tutarındaki kısa vadeli dış borç

gen c)dc--nwsi
...

·
1
2510711978 ABD Senatosu 1 ur~ıveyc~
,

.

ert t" l e ndı .

520 milyon

LI\'oLıl·ıdıöı silah ambar;_, ,

,. .,

gosunu kaldırdı.

22/ 08/ 1978 IMF kr<:'cl i için

yc~ ni koşullar . öıw

.23/ 12/ 1978 Kahr:ıuıanm:ır:ıs't:ı

lws

gün

sürdü.
olaylarda

··

sur~ n

104

yurcraş yaşamını yirirdi.

-1979··

· ıı· ·1 ı · s 1· 1ıı· ıl · ıt · ı v·ıs· ıkbr !.!.f'lirdi .
"
· · ' ·· ··
.....

20/ 0l/ 1979 Yeni itll: ıl:ıt wpnıı
09/ 06/ 1979

İsranbul'cfa akary:ıkıun k:ırne
..

ile

satışına başlandı.

ı·ı l ' 1 dohr 47 10 TL.

11 / 06/ 1979 Türk parası d eva 1LW ec ı c ı.

<

•
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19/ 0711979 IMF ile yeni stand-by anlaşması imzalatıdı. OECD
ülkele rinde n 910 milyon dolarlık kredi taahhüdü sağlandı. Uluslararası
bankala rdan da 400 milyo n dolar kredi sağlandı.
-1980-

24/ 01/ 1980 24 Ocak Karnrları açıklandı. IMF ve Dünya
Türkiye'ye önerdiği istikrar tedbirlerinden oluşan ve 1.?80
sonrası Türkiye e konomisine damgasını vuran kararlar ithalatın
serbestleştirilmesi, Türk lirasının aşırı değerlendirilmesine son veren
·gerçekçi kur uygulamasına geçilmesi, ihracatın, yabancı sermayenin
özendirilmesi, ihracata sigorta ve finansman ile kurumsal destek
sağlanması, kade meli ol~rak subvansiyonların azaltılması ve fiyat
denetimle rinin kaldırılnıas ını öngörür.
Bankası'nın

24/ 01 / 1980 Türk parası devalüe edildi. 24 Ocak Kararlarının ilk
Türk lirasının d eğe ri dolar karşısında o/o 48.62
1 dolar 70 TL olarak işlem göıiir.

uygulamas ı olarak
oranında düşüıiilür .

18 / 06/ 1980 IMF ile· üç yıl süreli stand-by anlaşması imzalandı. Bu
süre daha sonra 1 yıl clalıa uzat ılır .
01/ 07 / 1980 Faiz lıadl e ri serbest bırakıldı·.

10

yıl

23107/ 1980 Türkiye'nin 2.688 milyon tutarındaki dış borcunun 8.
.
ertele nmesine ilişkin anlaşmaya varıldı.
12/ 09/ 1980 Türk Silahlı Kuwetleri ülke yönetimine el koydu.
-1981-

kurunun · Jıergün
01 / 05/ 198 1 Döviz
günlük kur siste mine geçildi.

Merkez

Bankası'nca

aç ıkl andığı

2/ 11/ 1981

İzınir'd e. ıı. Türkiye iktisat Kongresi toplandı.

-1982- .

29/ 0q/ 1982 Banke r Kastelli yurtdışına kaçtı.

1~(07 / 1982 Banker skandal.ı nede~iyle Başbakan Yardımcısı
Turgut Ozal ve Kaya Erd e m ile Şe rif Tüten Hükümet'ten istifa ettiler. ·
07 / 11/ 1982 Yapılan halk oylaması sonucu yeni anayasa o/o 91.S
evet oyu ile kabul edileli.
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-198303/11/1983 Atatürk

Barajı'nın

gövde

inşaarına
başlandı.
.

06/ 11 /1983 Millervc-kili Ge nel ScJ çiınleri ya pıldı. Ttırgur özal'ın .
önderliğindeki _ANAP seçimleri kazandı. ..
29/12/ 1983 Özal
Hükümeti'nin
) e ni
ekonomik
kararlan
· açıklandı. İthalat rejimind e ya pılan dt>ğişiklikler il e ithal mallan, ithali
yasak malla!·, ithali serbest nıallar ve:: irlıali izıw bağlı mallar olmak
üzere üç türe ayrılır. Döviz i ş l em\C' ri büyük öl .'üclt sc::rbestleştiıilir.

-198406/ 01 /1984 Döviz

/

alım-satımı s<~ rhest bırnkıl.dı.

o.8 / 01/ 1984 Ücre~lilt: nJ vergi iachJsi uygulaması gehrildi .
02/ 03/1984 Toplu Konut Kanunu TBMM'dt> kabul edildi.
26/ 03/ 198t1 Yerel
31 / 03/ 1984
Türkiye'ye geldi.

Sc~ ç iml e r ·ap ılclı.

ithalatı

serbest

07/07/ 1984 Kambiyo
taşımasına izin v<"rilcli.

bırakıhn

ck·ğişriril e re k

rejimi

)abancı

sigara

yurnaşlann

döviz

ilk pani

26/ 10/ 1984 Maliye-· Bak:tnı \'ura! ı\rıkan görevinden az!C'd ildi.

-198515/ 06/ 1985 Serbest Bölgekr Yasası \'ürürlüge girdi.

-198602/ 01 / 1986 İMKB'c.\c-' alını -sarı ııı ishJ ıııl e rinc başlandı.
07/ 02/ 1986 12 Eyl\'ı\ sonrası ilk işçi mitingi Balıkesi r'ck yapıldı·. ,
· 12/ 02/ 1986

Yabancı

serm:t\W

v:ıtırı .ıııl:ı.rın;ı

sınır

kalctınldı.

TAŞ

03/ 11 / 1986 12 EylCıl sonrasın111 l-· 11 hüyl'ık gre\·i 2 bin ·i şç iyle NEbünyes inde isranhııl \ T Ank:ır:ı' cl:ı ha sb dı.

-1987-

1

87 Bankaların rn;.ı 1.i k~lenetimi!1i yapına ~etkisine Sq_]y
1
16101119(
ı · unıluşl a rına ı ış ın c:>saslar clüzenlenclı.
r:ı
11

~

bagınısız

c1ene

11

"

·

.)4 0 , . ()o ..~. ..s.c.B. ik bazı sınai Jt:>sislerin kurulması ve ct,..._
~
' JD
/ / 19 7
- '. 1'
bir
kısıııının öcl enıııesi ile . ilgi1i kredi anlaş 111<=>q_l
gaz res 1ımaıınıı1
~ .
cts 1
yayımlandı.

2010211987 Akreditif_ ı~a~:ş_ı~ı~ı "i_hracarçılarn veril~n kredi linıitl~r,·
.. k . . ve dış nıütc"alııtlık s ııkc tkıı ele bu kapsama alındı.
yu ·se 1u11c ı ·
·
25103119

87 senııayeleri halka açılan şirketlere vergi ayrıcalıkıar,

sağlandı.

/ l 987 Türkiye
14104
başvuruda bulundu
-

.

,: 87 Siy:ısal
07109 19

Avnıpa
ya.saklar

Toplulugu'na

tam

yap ılan

oylaması

halk

üyelik

için .

sonlıc:u

kaldırıldı .

29/ 11 / 1987 Erken (;eriel S<:'çinıler ·yapıldı.
-1988~

04/ 0.2/ 1988 Enfüısyonu kontrol alt ıncla tutmak ve döviz speküla

yonunu

önlenıek

i: in

~«"ili

istikrar

önleıııleri alındı.

. ·

s-

0)/ 07/ 1<)88 ı ı. Boğaziç i KöprCısCı ı rafi ğc:> açıldı.
08/ 08/ 1988 Döviz kunın~ın bankafarın, özel finans kurumlarının
ve döviz hü!'elerinin karılclıgı seanslarda serbestçe belirlenmesine
başlandı.

12/ 10/ !988 Ye ni isrikrar önk"ml<"ri aç ıklandı . 'Faiz hadleri serbest .
bı ra kı lcl ı. Mevcl uaı fai l. 1w ilerinin (Vcı lJO';ı ulaşması üzerine uygulama ya

son vt'rilir.
-19892(ı.'<J3,' l 989 Yere! Sq: iınl e r ya pıldı.

15/ 0li/ l l)R<) ilıra ca ııa finansal l <"ş vikler kaldırıldı. ihracatta vergi
iad esi u ygulaııı:ısın: ı son verildi . Teş viklerin üretim süre.cine
k;ı yel ı rı imasının h f'd dl<~ ndigi aç ı kl:ıııcl ı.

90

05/ 1989
serbes241
t bırakıl
dı.

Altın

ve dig
- er d eg
- Q. ı·ıı·

-'

maden lerin

ith:ılau

ve

ihracatı

.. .~ 4 ı9s/ 1939 Birçqk ithal malında gümrü k veroisi ve fon oran!

JDşuruldu.
1.?aşlatı
ldı.

Böylec e ithali serbes r

malların ·ırtışı
'

il; ,bir liber' liizasy an
·
'
• on

11 / 08/ 1989 Kambi yo

rejimin de
liberali zas) ona
gidildi..
.· .< yer1~şı·1\.- ı \._··ı şı· ı eı.·ın MKB'c le alım-sarıııı yapmaları. satış
...ıı\,ırtdışınch
1.Je~le 11_:ı ını transfe r etm eleri serbes t bırakıldı. Tiirkiy e'de yerleşik
Içişıleı ın de yurdışınclan ayni, nakdi ve gayri nakdi kredi almalarına ·ve
1'ürk bankalarının döviz kredisi açmalarına · ilişkin ilke ve
kuralla r

5 erbestleştiıildi.

·

01 / 10/1 989 Anti-d ampin g mevzuatı işlerlik kazandı .
31110/ 1989 Turgur Özal TBMM'ce- Türkiy e Cuınhuriyeti'nin 8.

cumhurbaşkanı _seçildi.

-199025/02/ 1990 Türk Parasının Kıy111e rini Konıma Hakkındaki 32
karar madde l eri değiştirilerek kambi yo r<:>j imi daha ela liberali
ze
edileli. Böylec e Tcirk lirası karşılığ ı iıltalaı, yunclış ına döviz
transfe ri,
ihraca t bedell erinin yurda getiri im<: si -gibi konula rda kambi
yo rejimi

sayılı

daha da serbestl eşt irildi.

Yaurıuıları teşvik kararı ve ı e-bliği yayımlandı. Teşvik
bağlanabilecek ıopl:uıı sahil se:>nııayc~ );ıtırını ıııikt:~n indirild
hakkı yalnızca senııayc~ şirkerlcri, koopc~r:~rıtler __ve __ış_i.
ortaklıklarına tanıncİı. Tc~şvik b elgel i varırıııılar içi n ıs(" guınnık
11/ 11 / 1990

belges ine
Belge alma

muafiy etleri g~ririldi.
1

•

-199109/ 01 / 1991

Gre\rdel~i

70 bin kaclar

ıııaclen i~çisi

Zongu lclak'ta n

A.nkar a'ya yürüyüş(" geçti.

yapıldı .
30/ 11 ;
Sü]("yıııan Ü("t1lirel başkanlığıncb.
1991
hüküm eri güven oyu olarak ghr<:>V<' ba~bclı.
20/10/ 199l Erken Gt'nel Seçim kr

,

DYP-S HP koalisy on

\

91

-1992açıkJ;:ı_ ·
isti-kpr_ önlemle_~i
ler 1't)ctı.
onlem
n
anıla
ıle
ı
ad
Dengeleme, ATılıın ve lJretiııı Programı
Ki1'ıı 12~,
daki
dışın
Tekel, PTT, TCDD, TMO ve .· kamu bankaları
piyasalar~llt)
Programda .sermaye
öngörür.
özelleştirilmesini
fonların sero '.t)'t)
şeffaflaştırılrnası, iç borçlanıııanın azaltılması ve
alı~. Ayı.·ıca ha.~~Y~ .
, piyasasına yönl eı:clirilıııt'si aıııaçlan .. yeı:
_yuks e ltılnıesı, gecıkı.niş " ~~
bonol~rınclan kesıl en stopajların
sağlanması ~l ai
borç larına ödem e kola ylığı getirilerek tahsilat artışı
en~asyonla birJ·1 ~~
gayrimenkul vergilt>rinin katsayı esasına göre
çıkarılmasının " k.t~
yükseltilmesi hede>llenir. Program KIT'l ercle n işçi
trilyon· 50 nu~r~i
indirimi yolu yl_a teşviki , <;<:>şitli sektörler<:-' toplam 10
ının desteklen 01Y<ı.r
teşvik saglanıııası ve~· cizc_,I sc.,ktörün eğitim yatırımlar
~si
· ·
.
hedeflerini cl t' kapsür.
19/ 01 / 1992 Yeni .. ekonomik

toplandı.
03/06 / 1992 izıııir'dt> İli. Türkiye Iktis:tr Kongresi

-1993etti.
17/ 04/ 199.:.S 8. Cuııılııırbaşkanı Tıırguı .özal vefat
(

Cumhuriyerı .
16/ 05/ 1993 Sülc~y ıııan Deıııirel TBMM'ce ;Türkiye
ı nın
_ ·
.
9. Curnhurbaşkanı serildi
02.'07.'1992 Sivas'ta kanlı olaylar.

-19941 4 . '0l .' l<)<)ıı 'l'Cırkiyt>' nin krc~di noıu düşüıiildü .

arı ani yükse)d.
. . 16~··0 L'l?_<J!j S;· rs ·sı 1~iyasada Dolar ve_, Mark fiyatl
ı.
lıı
başlac
eye
görm
Dol.u 18. :SOO 1L. ı\ll;ırk 10.">50 'l'L'dc·n işleııı
a 17. 250
J(ı 1 Crı 1 199 ~· r · 1
- ' : .. . -1.. ur .- parası dcvalüt· <-'dildi. Dola r resnıi kurd
.
ladı.
1
bas
rı
1
a
ısl
TL o c u. Biıytık f ıy:ıı :ın
1..
1 ..
1
· ıl· · ı 1
'0l .' 1<>9·ı B·ıslı
aşıııaz ıga c llS<"' n Merk ez
.' ·. , ,, na an
. ,21. .. . <...rtıltc>
I
I
. I<-'il a y rı c ı.
·· v111c
l '· ı· ı 1 gore
B,ış.. ııunı 1:-lulc-ııı

,

~ - .. -ı ·· · · ·ı · . ..· 1--,, ı ·.
O:s/02/ 1994 Rankahr1
. 1< ı ıııı ıı ıu ,( tıc ı ,ı c:. c ısı verme
durdu .
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Dolar ı:-: . no TL'w ylikst'ldi .

Bankası

işlemini

dur-

'·

14/02/199~ Otomotiv sektöründe kriz . Tofaş vardiya azalttı.
çaJışanl~nnın ?~r bölümünü ücretli izne çıkarttı. Renault da mart ayı
)?aşında ızne gırıleceğini duyurdu .
07/ 03/1994 Doğal gaz krizi. Türkiye'ye giren doğal gaz miktan

.12 o binden 550 bin metrekübe

düştü .

23/ 03/ 1994 Türkiye'nin kredi notunu Standart and Poor's BB'ye

dilşurdü .

27 /03/1994 Yerel Seçimler Yapıldı. Refah Paıtisi seçimin galibi.
05/04/1994 5 Nisan ekonomik istikrar önlemleri paketi
06/ 04/1994 Amerikan

Doları

42. 000 TL'le kadar yükseldi.

07/04/1994 Toyota-Sa 'da deneme üretimi
11/ 04/ 1994 TYT

Bank'ın

faaliyetle ri

15/04/ 1994 IMF ile yeni

açıklandı.

başladı.

durdunıldu.

bir stand-by anlaşması için görüş

birliğine varıldı.

20/04/1994 Marmara Bank'ın faaliyetleri ·durdunıldu .
23/04/ 1994 Impeksbank'ın _ faaliyetleri durduruldu.
26/ 04/1994 ödeme güçlüğü çeken Tele~aş konkordato isteğinde
bulundu.
26/ 05/ 1994
bonolar çıkardı.

Hazine.· yıllık

bileşik faizi

o/o

406'yı

bulan

16/ 08/1994 Standard and Poor's Türkiye'yi olumlu göstergelerden
dolayı izlen)e listesinde n çıkardığını açıkladı.
15/10/ 1994. Toyota-Sa Otomobil Fabrikası işletmeye açıldı.
· d
09/ 11/ 1994 GAP bünyesın e Ye 1· alan -sc:anl.ıurfa T-1 tünelinden
Lfarran Ovası 'na su verildi.
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