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İSTİKLAL MARŞI 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşanın. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşanın! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşanın. 
Y ırtanm dağlan, enginlere sığmam, taşanın. 

Garbın af"akını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın; 
Kim bilir, belki yann, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Canı, cananı, bütün vanmı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan İlahi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlanmın hepsi helal. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal! 

Mehmet .Akif ERSOY 



Mustafa Kemal Atatürk

     GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrumetmek isteyecek dâhilî ve 
hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân 
ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u 
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki  
asil kanda mevcuttur.





SUNU 

"Eğitim" kavramı yaşam boyu süren çok önemli bir etkinliktir. 

Eğitim süreci ilk çağlardan beri sürekli olarak gelişim göstermektedir. 

Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte, yeni bilgi ve iletişim 

teknolojileri eğitim sürecinde hızla kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde pek çok problemin çözümünde eğitimin etkin bir 

şekilde kullanılması gereklidir. Pek çok çaba ve çözümün içinde bilişim 

teknolojisi, geleneksel araçlar arasından sıyrılarak öne çıkmaktadır. öne 

çıkan bu teknolojiyle birlikte gelişen ve önemini giderek artıran
yöntemlerden birisi de yer, zaman yaş sınırlaması olmayan uzaktan 

eğitimdir. 

Uzaktan eğitim yolu ile eğitim görmekte olduğunuz Açık Öğretim 

Lisesinde, Genel Müdürlük olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerden 

birisi de ders kitaplarımızdır. Uzaktan eğitim ilkerine uygun olarak 

hazırlanan bu ders kitabı lise müfredat programlarına uygun olarak 

hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu ders kitabı müfredat programlarında 

meydana gelen değişikliklere uygun olarak yenilenmekte ve 

güncellenınektedir. 

Bu ders kitabından yaralanacak olan öğrencilerimize başarılar 

diliyor, ders kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz. 



SUNUŞ 

Merhaba, 

Bu kitap ekonomi konusunda temel bilgiler edinmenizi amaçlamaktadır. Ülkemizde liselerde de 
okutulan bu kitap sizlerin daha kolay anlamanızı saQlamak için uzaktan·öQretim tekniQine göre ye
niden uyarlanmıştır. Bu biçimsel yapı, kitabınızdaki ünitelerde da göreceQiniz gibi şu ortak özellik
ler çerçevesinde düzenlenmiştir. ônce ünitede yer alan konular belirtilmiştir. Ardından ünitenin 
amaçları sıralanmıştır. Sonra ünitenin kavranmasını kolaylaştıracak öneriler belirtilmiştir. Bunla
rın ardından ünitedeki konunun anlatılmasına, işlenmesine geçilmiştir.Ünitenin içinde yer yer size 
sorular yöneltilmiştir ve yazma çalışmalarına katılmanız istenmiştir. Ünitenin sonuna gelindiQinde 
kısa bir özet ve deQerlendirme soruları bulunmaktadır. Bu deQerlendirme sorularının doQru yanıt
ları kitabın sonunda verilmiştir. Ünitelerde geçen bazı kavramlar, yine kitabın sonunda SÖZLÜK 
başlıQıyla tanıtılmıştır. Ayrıca ünite sonlarında ve toplu olarak kitabın sonunda başvurabileceQiniz 
kaynaklar sıralanmıştır. 

NASIL ÇALIŞALIM? 

Çalışırken aşaQıdaki önerileri gözönünde bulundurursanız daha başarılı olacaQınız inancındayız. 

• Ders çalışmanızı bir programa baQlayınız. Çalışırken meşgul edilmeyeceQiniz bir ortam
ve zaman seçin.

• Çalışırken yanınızda kaQıt ve kalem bulundurunuz. Unutmayınız ki ünitelerde sizden is
tenilen yazma çalışmalarını yapmanız gereklidir.

• Her ünitenin ilk sayfasında ünitenin amaçları ve ünitenin çalışılmasına ilişkin öneriler yer
almaktadır. ônce bunları dikkatle okuyunuz. Sizden beklenen ön bilgilerin nele.r olduQu
nu ve size hangi bilgilerin verileceQini OQreniniz.

• Her ünitenin sonunda •deQerlendirme soruları• yer almaktadır. Bu soruları cevaplamaya
geçmeden önce üniteyi kavradıQınızdan emin olunuz.

• Ünitelerde verilen örnekleri arkadaşlarınızla tartışınız.

• DeQerlendirme sorularını cevaplandırırken hiçbir kaynaktan yararlanmayınız. VerdiQiniz
cevapları kitabınızın sonunda verilen doQru cevaplarla karşılaştırınız.

• DoQru cevap sayınız yeterli deQilse veya bazı problemleri çözemiyorsanız, ünitedeki il
gili yerleri veya tümünü yeniden çalışınız. Unutmayınız ki kendinizi deQerlendirecek olan
kişi yine sizsiniz.

• Ünitedeki aktarılan bilgilerin birbirlerinin tamamlayıcısı olduklarını düşünerek, bir üniteyi
kavramadan ötekine geçmeyiniz.

• Ünite sonundaki kaynaklara ulaşmaya çalışın.

Çalışmalarınızın başarılı olmasını dilerim. 

Editör 

Yrd. Doç. Dr. Ali CEMALCILAA 
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Yeni Türkiye'nin ekonomi politikasını belir1eyecek ve ekonomik kal
kınmasını sa{ılayacak önlemlerin belirlenmesi için toplanan kongre
de ekonominin bütünlüğünü ilkesi doğrultusunda alınan en önemli 
karartar şunlardır. 

1. Sanayiin Teşvik Edilmesi

Atatürk'e göre; "Endüstriletmek en büyük davalarımız ara
sında yer almaktadır .... En başta vatan müdafaeı olmak
üzere mahsullerimizi kıyme,tlendlrmek ve en kısa yönden en
ileri ve refahlı Türkiye idealine uıa,abllmek için bir zaruret
tir."

2. Koruyucuyu gümrük vergileri, kredi imkanlarının artırılması ve
kolaylık tanınması, ulaştırmada ucuz tarifeler uygulanması yo
luyla sanayinin korunması,

3. Ticaretin geliştirilmesi için ana bir ticaret bankası kurulması, bor
saların millileştirilmesi, ekonomi e{ıitiminin yaygınlaştırılması,
ipotek karşılığı kredi verilmesi, tekelciye karşı mücadele edilme
si,

4. Ziraat konusunda, "aşar·ın kaldırılması, tarım kredilerinin düzene
sokulması, tütün ekiminin ve ticaretinin serbest bırakılması, or
man köyleri ile ilgilenilmesi, göllerde balık üretilmesi, tarım alet
ve makinelerinin standartlaştırılması, bakımlar için gerekli bakım
atelyelerinin kurulması, tarım e{ıitiminin yaygınlaştırılması ve ta
rım eğitimi almış kimselerden tarımsal alanlarda yararlanılması.

5. Günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi, oniki yaşından kü
çüklerin çalıştırılmaması, gerektiğinde fazla mesai ücreti öden
mesi, kaza ve hayat sigortalarının kurulması,

6. El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük iş-
letmeye geçilmesi.

7. Özet teşebbüse kredi sağlayacak devlet bankasının kurulması.

iktisat Kongresi'nde sanayinin teşvik edilmesi, üreticinin, tüccarın 
ve işçinin korunması, demiryollarının geliştirilmesi gibi konular 
genel nitelikte ve dilek biçimindedir. Ancak, yine de kongredeki 
yönlendirme sonucu bir çok kurum kurulmuş ve böylece ulusal 
kalkınma bakımından olumlu adımlar atılmıştır. Bu atılımlar 
ve uygulamalar şöylece sıralanabilir. 
• iş bankasının kurulması (1924)

• Türkiye Sanayi ve Kredi Bankasının kurulması (1932)

• Devlet Sanayi Ofisi'nin kurulması (1932)

• Ziraat Bankası'nın her türlü banka işlemleri yapmaya yetkili kılın-
ması (1924).

• Devlet Demir ve Denizyolları işletmelerinin kurulması (1927)

• iktisat Bakanlığı'nın Kurulması (1928)

• içki tekelinin kurulması (1926)

• Barut ve patlayıcı maddeler tekelinin kurulması {1925)

• istatistik Genel Müdürlüğü'nün kurulması (1926)

• Ticaret ve Sanayi Odaları'nın kurulması {1925)
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• Mart 1924 tarihinde TOr1<iye'nin ilk bütçesinin uygulanmaya baş•
laması,

• Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsalan Kanunu'nun yOrürlüOe
konulması (1929)

• Türk Parası'nın deQerini korumak amacıyla "Türk Parasının De
Qerlni Koruma Hakkında Kanun"un yürOrlüQe konulması, böyle
likle ithalatın lisans ve kontenjana baQlanması ve dışanya para
çıkartılmasının yasaklanması (1930)

• Gümrük Tarife Kanunu'nun yürOrlüQe konulması (1929)

• Ôzel yatırımlara ve maden işletmelerine büyük avantajlar saQla•
yan •Teşvik-i Sanayi Kanunu"nun yürürtüQe konması (1927)

Bôylelikle yatırım yapılmasını kolaylaştırıcı önlemlerin alın
ması (yatırım için gerekli makine ve donatımda gümrük baQışıklıQı 
saQlanması gibi). 

Birinci iktisat Kongresi ile 1933 yılı arasındaki dönem TOrki
ye'nin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını saQlamak için ha
zırlık çalışmalarının yapıldıQı yıllardır. Bu dönemde, kurulan yeni 
kurumlar ve kabul edilen kanunlarla ekonomi ve alt yapıyı yeniden 
düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Bu dönemde kalkınma çalışma• 
ları genelde tarım, sanayi ve ulaştırma sektörlerinde yapılmıştır. Bu 
sektörler açısından gelişme şu şekilde özetlenebilir: 

7 .1. Sanayi Sektöründeki Gelişmeler 

1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik ve korumak amacıy
la Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. Vergi ve harçlardan muafiyet, 
gümrüklerden özel indirim, devlet arazisinin bedelslz kullanılması 
gibi kolaylıklar tanındıQı halde beklenen sonuç elde edilememişti. 
1929 yılından itibaren dünyadaki ekonomik bunalımdan Türkiye de 
etkilenmiş ve sanayileşme çabaları zayıflamıştı. Bu dönemde dev
let özellikle un, şeker, pamuk, kömür, demir ve akaryakıt üzerinde 
durmuştur. Çünkü bu temel malların ülkede üretilmesi ile hem döviz 
tasarrufu saQlanacak, hem de dışa baQlılık azalacaktır. Sanayii 
geliştirmek amacıyla Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti 1930'da bir 
toplantı düzenledi.Toplantıda Türk Sanayiinde hammadde ihtiyacı, 
sermaye-kredi sorunları, vergi sorunları teşvik-i sanayi kanunu, sa
nayi eQltimi, standardizasyon, ulaştırma gibi sorunlar tartışıldı. 

Bu toplantı, Türk iktisat Kongresi'ne göre daha çok sanayi 
aQırlıklıydı. Ve sonraki yıllarda yapılan bir çok uygulama bu kongre
de alınan kararlara dayanmaktaydı. Toplantının hemen ardından 
hükümetln hazırtadıQı ekonomik program toplantının etkisini somut
laştıran ilk göstergedir. Bu ekonomik programa göre, devletin eko
nomiye müdahale etmesi kabul edilmiştir. Sümerbank, Etibank gibi 
kuruluşların kurulması, 1. ve il. Beş Yıllık Sanayi PIAnları'nın hazır
lanması ve uygulamaya konulması söz konusu toplantıda alinan 
kararlar doQrultusunda yapılan uygulamalardır. 

7 .2. Ulaştırma Sektöründeki Gelişmeler 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında ulaştırma araçları 
çok yetersizdi. Cumhuriyetle birlikte ulaştırma araçlarının geliştiril
mesi için çaba gösterilmeye başlandı. öncelikle yabancı şirketlerin 
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lıctlaat Kongreal'nde 
alınan ve uygulanan 
kararlardan sizce en 
önemi/al hangisidir? 
Neden? 

■ 
1030 yılında Mil// ikti-
sat ve Tasamıf Ceml
yetl'nln toplantısın
dan sonra sanayi 
sektöründe ne tür ge
ıı,meler olmuıtur? 





































































































































Özet 

Değerlendirme 

Soruları 

Girişimci; kuruluşu kuran, üretim faktörlerini saoıayan, üretim fak
törlerinden yararlanarak mal ve hizmet üreten, pazarlayan, amacı 
kAr elde etmek olan, kuruluşun faaliyetlerinden doOacak riskleri
üstlenen kişidir. 

Girişimci; insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kAr amac ıyla üre
tim faktörlerini saOlayarak mal ve hizmet üreten ve pazarlayan eko
nomik ünitedir. 

Kuruluşlar, sa�ip oldukları ekonomik varlıkları saOlama biçimi yö
nünden, özel kuruluş, kamu kuruluşu ve karma kuruluş olmak üze
re üç guruba ayrılır. 

Büyüklükleri yönünden kuruluşları; küçük, orta ve büyük kuruluşlar 
olmak üzere üç guruba ayırmak mümkündür. 

Çalıştıkları alan bakımından kuruluşlar; 

• Birinci sektör kuruluşları (tarım, avcılık, balıkçılık ve maden çı
karma)

• ikinci sektör kuruluşları (imalat sanayi, inşaat sanayi, elektrik, su,
gaz)

• Üçüncü sektör kuruluşları (ticaret, bankalar, sigorta, ulaştırma ve
haberleşme, hizmet, otel, restoran) şeklinde üçlü bir sınıflamaya
sokulabilir.

A,ağıdakl soruların doğru seçenekleri bulunuz. 

1. AşaOıdakilerden hangisi özel girişimlerden biri değlldlr?

a) ( ) kişisel girişimler
b) ( ) şirket halindeki girişimler
c) ( ) kooperatifler
d) ( ) kamu girişimleri
e} ( ) hiçbiri

2. AşaOıdakilerden hangisi Türkiye'de kamu iktisadi kuruluşların
dan biri değlldlr?

a) () Tekel işletmeleri Genel MüdürlüOü
b) () Türkiye Elektrik Kurumu
c) ( ) Devlet Demir Yolları
d) () PTT

e) ( ) Devlet Malzeme Ofisi
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Tekel, kamu ve özel olmak üzere ayrılabilir.
Atatürk'ün ekonomi hakkındaki düşünceleri ülkemizin hızlı 
gelişmesinde özellikle 1923-1938 yılları ekonomik bir model 
olarak sayılmaktadır.











































nizmanın kannaşık yapısını dikkatle deQer1endirmiş ve ekonomi po
litikasının başanya ulaşması için bu karmaşık yapı içinde ekonomik 
faaliyetler arasındaki ed<i ve tepkilerin dikkatle de{Jerlendirilmesi ihti
yacını duymuş ve ekonomiyi bir bütün olarak kabul etmiştir. 

Atatürk, ekonomik sektôrlerden ekonominin bOtünlü�üne 
ulaşmanın gerekfil!Oini şöyle ortaya koymuştur: 

Derhal blldlrmellylm ki, "Ben ekonomik hayat denince, ta
rım, ticarete, unayl faallyetlerlnl ve bütün bayındırlık ltlerlnl, 
birbirinden ayrı dOtOnQlmesl doğru olmayan bir bütan saya
rım. Bir mlllete mOetaldl hOvlyet veren slyasl varlık maklnasrn
da; devlet, flkfr ve ekonomik hayat mekanizmalar,, blrblrlerlne 
bağlı ve blrblrterıne bağımlıdırlar. O kadar ki, bu cihazlar blrbl• 
rlne uyarak aynı tempoda- çalıt tırılmazsa, hükümet maklnası
nın çekici gOcO bo,a haıcanmıt olur; ondan beklenen tam ve
rim elde edilmez ... • 

Atatürk, "En - büyük eseriniz hangisidir?" sorusunu "Benim 
yaptığım itler 6teklne bağlı ve gerekli olan t•ylerdlr" biçiminde 
cevaplarken, aslında bütünlük niteli�inin yeni bir vurgulamasını yap
maktadır. 1935 yılında da: 

•Tarım ve endOatrl hareketlerimiz birbirini kollayan ted
birlerle yapılmaktadır• demiştir. 

Atatürk'On gerçekçi ve denge adamı olmak gibi dünyada pek 
az liderde gOrOlen iki Ozelli�i O'nun ekonomik görüşlerine de ege
men olmuştur. 

Atatürk döneminde Türk ekonomisi, az gelişmiş bir ekonomi 
olarak tarıma dayalı idi. Nüfusun %80'ninden fazlası tarımda çalışı
yor, milli gelirin çok bOyCık bir kısmı tarım ürünlerinden elde ediliyor, 
ihracatımız tanm OrOnlerine dayanıyor, vergi yükünü de atarım sek
törü taşıyordu. 

Ülke natusunun büyük çoQunluQunu meydana getiren tarım 
kesimindeki lnsanlann durumunu gOren ve Onemini anlayan Atatürk; 

"Türkiye'nln sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını birlikte 
verelim; "TOklye'nln gerçek ••hlbl ve efendisi, gerçek Oretlcl 
olan k6y1Qd0r. O halde, herke•ten daha çok refah, mutluluk ve 
servete hakkı olan ve daha layık olan k6ylQdQr." 

1 Kasım 193Tde TOrkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptıQı ko- 
nuşmasında da şöyle diyor: 

"MIIII ekonominin temell tanmdır. Bunun içindir ki, tarım• 
da kalkınmaya bOyOk 6nem vermekteyiz. K6ylere kadar yayıla 
cak programlı ve pratik çalıımalar, bu amaca uıa,mayı kolay
ıa,tıracaktır. • 

AtatOrkçO dOfOnce sisteminde tarıma böylesine büyük yer ve• 
rilmesinin nedenleri AtatOrk'On gerçekçi klmllOinde aranmalıdır. Bir 
tarım ülkesinde ekonomik kalkınmaya, tarımdaki potansiyelden ya
rarlanarak baflamak, bir sanayileşme politikasını izlemek koşullara 
uygun bir modeldir. 

DIOer taraftan tarım ve sanayinin birbirini tamamlamaları, bir
likte desteklenmesi ilkesi de Atatürk'On her konudaki denge ilkesini 
ortaya koyar. 

AtatOrk'On konuşmaları ve uygulamadaki davranışları topfu 
olarak ele alındıQında, tarım kesimine verdi0I bOyOk Onem kadar Ol· 
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ke kalkınmasının sanayileşmeye baQlı olduQu düşünc{ıesini de gör
mek mümkündür. Atatürk, sanayileşmenin en büyük milli sorunlar
dan biri olduQuna dikkati çekerken, tarımdaki gelişmenin "tarıma da
yalı sanayi" biçimine dayanaca{ıını daha 1929 yılında işaret etme 
gereQini duymuştur. 

Atatürk, özel konuşmalarında devletin sanayi tesisleri kurma• 
sından, hammaddenin kamu iktisadi kurumlarınca işlenmesinden 
sôz ederek, bir yandan sanayileşmenin gerçekleşmesinde izlenecek 
yolu belirtmiş, di{ıer yandan da bu yolda Devletin öncülük etmesi 
gereQini ileri sürmüştür. Sanayileşmenin planlı biçimde ele alınması 
için, beş yıllık sanayi planları hazırlanmış ve uygulamaya konmuş
tur. Bu planları, iktisadi kalkınma tarihinde az gelişmiş ülkelerin kul
landıkları "ilk plan•. olarak nitelemek mümkündür. 

Atatürk'ün bir ülkenin en kısa yoldan ve en ileri düzeye ulaş
mak için sanayileşmenin zorunlu olduQunu belirten sözleri gerçek
ten ilginçtir: 

"Sanayileşmek en büyük mllll dAvalarımız arasında yer 
almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları 
memleketlmlzde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayi ku
racağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere, 
ürünlerlmlzl değerlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve re 
fahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zorunluluktur." 

Bu sözlerde, Atatürk'ün sanayileşmeye verdiQi önem son de
rece açıktır. 

Atatürkçü düşünce sistemine ekonomik açıdan bakıldıOında, 
bu düşünce sisteminde tarım ve sanayi kadar, bu sektörlerin hızlı 
ve saQlıklı bir şekilde gelişmesi için gerekli olan alt yapıya da büyük 
önem verildi{ıini görüyoruz. Atatürk'ün bu konudaki görüşünü şu 
sözleri vurgulamaktadır: 

"Ekonominin gelişmesi için başlıca gerekli olan; yollar, 
demlryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım araçları milli varlığın 
maddi ve siyasi kan damarlarıdır. Refah ve kuvvet vasıtasıdır." 

"Demlryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlarıyla 
aydınlatan kutsal bir meşaledlr." 

Bu sözler, gerek demiryollarının yapımı, gerek 
demiryollarının devletleştirilmesinde gösterilen büyük çabaları 
açıklamaktadır. Ayrıca tarım alanındaki sulama projeleri üzerinde 
de ısrarla durmakta 1928 yılında Büyük Millet Meclisi'ni açış 
konuşmasında bu konuya de{ıinmektedir: 

"Geniş bir sulama politikasının uygulanmasına 
başlanabllmeai cidden gerekli görülmektedir. Memleketi yepyeni 
bir yaratıcılığa kavuşturacak olan sulama lşlerlnln derin 
llgllerlnlzle gerçekleştirilmesi şüphe götürmez. u 

Atatürk, ticareti de ekonominin bütünlüQü içinde 
deQerlendirmiştir. "Tüccar, milletin emeğini ve üretiminin 
kıymetlendlrllmsl için, eline ve zekasına güvenilen ve bu güvene 
layık olduğunu göstermesi gereken kişidir." 

Sözleriyle ticaretin önemini vurgulamıştır. 

Atatürk llkeleri'nden biri olarak ülkemizde uygulanan devletçi
liQe gelince; bu anlamda devletçilikte kişisel girişim ve faaliyetler 
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esas kabul edilmiştir. Devlet ekonomik, sosyal ve kOttOrel kalkınma
nın temel faktôrü, harekete geçirici gOcO, bu alanlarda geniş ve yay
gın faaliyetleri gönnekle görevli geniş yetkiler ve OstOn gOce sahip 
bir kuruluş olarak kabul edilmiştir. 1930 yılında Atat0r1<, Devletçilik 
ilkesini şıOyle belirtmiştir. 

"Bizim istediğimiz devletçlllk, 6zel çalıtma ve te,ebbüsü 
esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde 
mllletl refaha ve memleketi bayındırlıOa ulattırmak için mllletln 
genel ve yüksek çıkarlannın gerektirdiği itlerde 6zellllde ek� 
nomlk alanda devletin doğrudan doğruya llgllenmealdlr" 

Atatürk, esaslarını kendisinin bellrttlOI devletçiliOe yine kendisi 
·ııımıı Devletçilik" adını vermiştir. 1931 yılında AtatOrk'On şu sözleri
O'nun llımlr Devletçilik görOşOnO bir defa daha ortaya koymaktadır:
"Vatandatın ferdi tetebbüa ve faallyet hürriyetini tehdit etme
mit (kıaıtlamamıt) olmak, devleti idareye aelahlyetdır (yetklll)
kılınanların dOtOnOp tayin etmesi lazım gelen (gereken) meae
lelerdendlr. Prensip olarak, devlet ferdin yerine kaim olmamalı-
dır (geçmemelldlr). Fakat, ferdin lnkl,afı (kitinin geıı,m .. ı) için
umumi (genel) ,artları g6z6n0nde bulundurma�ıdır.•

Dünya ekonomik bunalımının devam ettiQi 1930'fu yıllarda 
bazı kişiler Atatürk'On "llımfı Devletçilik" ilkesini sert bir devletçilik 
uygulamasına dönüştürmek istemişlerdi. Bu nedenle, 1933 yılında 
Atatürk, Devletçilik kavramından ne anlaşılması gerektiQini yeniden 
ortaya koymak ihtiyacını duymuş ve şöyle demişti: •TQrldye'nln 
tatbik ettiği devletçlllk sistemi, 19'uncu asırdan beri sosyalizm 
nazarlyecllerlnln llerl aOrdOklerl fikirlerden alınarak tercüme 
edllmlt bir sistem değlldlr. Bu, Türklye'nln lhtlyaçlanndan doğ
mut, Türkiye'ye haı bir sistemdir .... Fertlerin hususl tefebbüs• 
terini ve faallyetlerlnl esas tutmak, fakat büyük bir mllletln ihti
yaçlarını birçok ,eylerin yapılmadığını g6z6nünde tutarak 
memleket lktlaadiyatını (ekonomisini) devletin eline almak." 

Atatürk 1937 yılında devletçilikle ilgili ilke ve direktiflerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma yılını açış nutkunda şöyle 
açıklanmıştır: "Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karıfılmama
lı, bununla berabere, hiçbir piyasa da bafıbof değlldlr" diyerek 
devlet müdahalesinin sınırlarını çizmiştir. Atatürk, devlet tarafından 
kurulmuş olan kamu iktisadT kuruluşların dahi ticarf kural ve anlayış
la özel teşebbüs gibi idare edilmesini, piyasa ekonomisi kurallarına 
uymalarını istemiştir. AtatOrk'On bu görOşO (1937) yılı hükümet 
programında şöyle yer almıştır: "Fert tarafından yapılabilecek ı,
lerln fertlerce yapılmaıını himaye ve tetvlk edeceğiz. Bu 
maksatla sanayn tefvlk slyaıetlmlze devam edeceğiz. Fakat 
ferdi mesai veya sermayenin bugOn için yetmediği veya 
gidemediği itlerde mllll korunmanın gerektirdiği huıualarda 
mllll emniyeti ve umumi menfaat temin etmek, ferdi mesai ve 
sermayenin çetltlenlp büyümesini kolaylattırmak için devlet 
lfbat ına geçecektir." 

Türkiye'deki uygulama şekli ile devletçilik, modern bir millete 
sahip olma, milli bir kültüre kavuşabilme ve demokratik bir düzen 
içinde gelişerek ekonomik baQımsızlıQı kazanabilme ve devam etti
rebilme imkanlarını hazırlamak üzere devletin yüklenebileceQi 
görevlerinin bütününü ifade eden bir sistemdir. AtatOrk'On 
devletçillQI tamamen demokrasi ve hürriyet rejimi içinde kalan, en 
önemli özelliQi ekonomik alanda devletin rehberlik görevlerini 
üstlendiQi bir devletçiliktir. 
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