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Özet 

1930‟lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti hızlı bir toplumsal dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bütün 

boyutlarıyla iddialı ve özgül bir toplumsal proje gerçekleştirmeye çalışan bu ulus devlet aynı zamanda büyük bir 

iktisadi kriz yaşayan ve savaşa doğru sürüklenen dünyanın da bir parçasıdır.  Bu çalışmada hazırlık süreciyle 

birlikte Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) ve uygulaması konu edilmiştir. BBYSP ne sadece zorunlu 

koşulların sonucunda, o anda ortaya çıkmış bir plan ne de tamamen bilinçli ve iradi bir girişim olarak 

değerlendirilebilir. 1934-38 yılları arasında uygulanmış olan BBYSP, belli bir tarihsel birikim zemininde dönemsel 

etkilerle şekillenmiş, sosyo-politik boyuta sahip önemli bir iktisadi plandır; Türkiye‟nin sanayileşmesi, kalkınması 

ve özgüven kazanması yolunda ön açıcı olmuştur. Sonraki dönemlerin iktisadi politikalarında da etkisini 

hissettirecek olan Plan‟ın, kısa bir sürede ortaya çıkmamış olduğu kendisinden önceki deneyim ve birikim üzerinde 

şekillendiği görülmüştür. Bu nedenle çalışma Cumhuriyet öncesi döneme kısa bir değini ile başlamakta ve 

Cumhuriyet sonrası önemli gelişmelere dikkat çekmektedir. BBYSP ile ilgili ABD‟den ve SSCB‟den gelen uzman 

heyetler Türkiye‟de incelemelerde bulunmuştur. BBYSP‟nın ana ekseni, İktisat uzmanlarından oluşan Sovyet 

heyetinin ortaya koyduğu raporlar doğrultusunda oluşturulmuş; uygulamada özkaynakların yanı sıra Sovyet ve 

İngiliz yardımları önemli maddi dayanaklar olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: BBYSP, Milli İktisat, Devletçilik, Türkiye İktisat Kongresi, Dünya Buhranı, 

Sümerbank, Etibank. 

Abstract 

Republic of Turkey has been experiencing a rapid transformation in the 1930‟s. By all the dimensions, 

attemting to perform a challenging and specific transformation, this nation-state was a part of the world which was 

slipping through the World War and experiencing a great economic crisis at the same time. This study deals with 

the First Five-Year Industrial Plan (FFYIP) with its prepatory and implementary phases. FFYIP can be evaluated as 

for either as a plan emerged by the result of the compulsory conditions or as an enterprise consciously and 
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voluntarily., Implemented between the years of 1934–1938 that had been shapened by the periodical influences, 

FFYIP is an important plan carrying the socio-political dimension. This plan had been a pioneering one on the road 

of Turkey‟s industrialization, development and construction of self-confidency.  The Plan, which would have affect 

the following economic policy-making processes hadn‟t appeared in a short-term and it had been observed that the 

Plan had been effective on the previous experiment and knowledge. By this reason, the study begins with a brief 

deal on the pre-Republican period and pays attention to the Republican happenings, then. The specialist committees 

from the USSR and the USA had made observations about FFYIP in Turkey. The main axis of FFYIP had been 

shapened by the specialists on economics from the USSR and apart from the own resources, the Soviet and English 

aids had been the important material supports. 

 

Key Words: FFYIP, National Economics, Etatism, Turkish Economics Congress, Great Depression, 

Sümerbank, Etibank. 

 

GİRİŞ 

Devletçi-Himayeci yaklaşımın ve plan düşüncesinin nüvelerini yakalayabilmek 

açısından BBYSP‟nı hazırlayan tarihsel sürece kısa bir bakış elzem görünmektedir. Milli 

iktisat düşüncesinin, Tanzimat Dönemi‟nin liberal iktisat yaklaşımını eleştiren Yeni 

Osmanlılar arasında ortaya çıktığı söylenebilir. Namık Kemal‟de izleri görülebilecek milli 

iktisat düşüncesini daha sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde merkantil kanat olarak 

adlandırılan Ahmet Rıza‟da ve Mizancı Murat‟ta görmek mümkündür. Bu düşünceler iktisatta 

himayeci-devletçi politikaları savunan Alman iktisatçı Friedrich List‟in düşüncelerinden 

beslenmiştir. Kazanlı Musa Akyiğitoğlu, İttihat ve Terakki içinde bu düşünceyi cemiyetin 

resmi görüşü haline getirmiştir.
1
 Alman Milli Birliği‟nin tamamlanmasından sonra Alman 

modelinin etkisi İstanbul‟da da hissedilmiş, List‟in korumacı iktisadi düşünceleri Harp 

akademisinin salonlarında klasik liberalizm düşüncesiyle yarışmıştır.
 
Savaş yıllarında ivmesini 

arttıran ulusal ekonomi yaratma süreci, 1908‟de başlayarak on yıl boyunca sürmüştür. Yerli 

malı tüketimini teşvik eden ittihatçılar ulusal pazarı bütünleştirmek ve kırsal ürünlere talep 

yaratmak için kara ve demiryolu ağına önem vermişlerdir.
2
   

Balkan Savaşının çıkması, Osmanlı Rumelisi‟nin elden çıkması, önü alınamayan 

ulusçuluk hareketleri vb. süreçler Osmanlıcılık ideolojisinin iflasına yol açmıştır. 1914‟lerde 

kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırma girişiminde bulunan İttihatçılar özellikle 1915‟ten 

sonra belirgin bir şekilde Türkçülüğe yönelmiştir.
3
 Bu sürecin milli iktisat düşüncesini 

güçlendirici bir etki yaptığı düşünülebilir. Plan düşüncesi de ilk kez 1910 yılında İkinci 

Meclis-i Mebusan‟daki bütçe görüşmeleri sırasında dillendirilmiştir. Bu Meclis-i Mebusan‟da 

bütçe, Maliye Nezareti‟nden ayrıntılı olmayan birer toplam olarak Meclis‟e gönderilmiş ve 

Maliye Encümeni altı ay uğraşarak devlet bütçesini hazırlamıştır.
4
 Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında, başta imparatorlukların parçalanmasıyla ortaya çıkan yeni devletlerde olmak üzere 

hemen hemen bütün ülkeleri „ekonomik milliyetçilik‟ dalgası sarmıştır. Söz konusu ülkeler 

ithalat kotaları ya da yasakları gibi yaptırımlar uygulamışlar ve ihracatlarını teşvik etmek için 

                                                           

1 Suavi Aydın, “Türk Düşüncesinde Alman Etkisi”, Dönemler ve Zihniyetler, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce, C.9, Birinci Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2009, s.957-958. 
2 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, Kaynak Yayıncılık, 2008, s.59, 42. 
3 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009, s.86. 
4 Ali Nejat Ölçen, “1923-1938 Döneminde Birinci ve İkinci Sanayi Planları”, Atatürk Dönemi Ekonomi 

Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Ankara, A.Ü.SBF Yayınları, 1982, s.133-134. 
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çaba göstermişlerdir.
5
 Görülebileceği gibi milli devlet olabilmek, iktisadi bağımsızlığı, iktisadi 

bağımsızlık sermaye birikiminin sağlanmasını, bu da planlamayı ve devletçilik düşüncesini 

gerekli kılmaktadır. 

Lozan‟da Avrupa‟nın serbest ticaret teklifi kabul edilmemiş, milli ekonomiye tam 

egemen olma düşüncesinden ödün verilmemiştir. İsmet İnönü Lozan‟da görüşmelerin, iktisadi 

bağımsızlıkla ilgili konularda yeniden savaşmayı göze alarak sürdürüldüğünü belirtir.
6
 1923‟te, 

17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında toplanan Türkiye İktisat Kongresi, bağımsızlık 

mücadelesinin iktisadi boyutunu oluşturmaktadır. Toplanma tarihinin, Lozan görüşmelerinin 

özellikle iktisadi konulardaki anlaşmazlıklardan dolayı kesintiye uğradığı döneme denk 

düşmesi, kongrenin anlam ve önemini daha da arttırmıştır. Bu kongre BBYSP‟na doğru giden 

süreçte bir köşe taşı niteliğindedir. 

Türkiye İktisat Kongresi‟nin açış konuşmasını yapan Atatürk, yeni Türkiye‟yi lâyık 

olduğu kuvvete ulaştırmanın, ekonomiye önem vermenin zorunluluğu üzerinde durmuş ve yeni 

devletin, yeni hükümetin bütün esaslarının, bütün programlarının ekonomi programından 

çıkması gerekliliğini vurgulamıştır.
7
 Bu Kongre aynı zamanda Sovyet Rusya‟ya ve Batı‟ya, 

hem mesaj hem de politik bir meydan okuma olarak nitelendirilebilir. Türkiye‟nin 

benimseyeceği iktisadi model ne Batı‟nın istediği gibi bağımlı bir iktisadi model olacaktır ne 

de Sovyet Rusya‟nın umduğu gibi sosyalist bir modeli içermektedir. Yeni Türkiye Devleti‟nin 

iktisat rejimi konusunda, komşusu ve ilk yandaşı Sovyet Rusya‟nın yolunda gidip gitmeyeceği 

merakı, iç ve dış gözlemcilerin kongreye yoğun ilgi göstermelerine neden olmuştur.
8
 Yine 

kongrede çiftçi, tüccar, sanayici, işçi tüm grupların temsil edilmesi, demokratik katılımın 

önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

1929‟da ABD‟de büyük iktisadi kriz ortaya çıktığı zaman Türkiye de kendi iç 

koşullarından kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır. 1920‟li yıllarda ekonominin zayıf ve dışa 

bağımlı yapısı, başta para-kambiyo sisteminden kaynaklanmaktadır. Osmanlı Bankası‟nın bir 

emisyon bankası olarak çalışma yetkisi 1925‟te sona erer. Henüz bir merkez bankası 

kurulmaması nedeniyle hükümet emisyon hacmini genişleterek kalkınmayı finanse edebilme 

olanağına sahip değildir. İngiliz Sterlini‟ne bağlı, değişken kambiyo sisteminde değeri 

belirlenen TL ile dış ticaret sürekli açık vermekte; kısa vadeli borç birikimi yaşanmakta ve 

TL‟nin değeri düşmektedir. Lozan Antlaşması gereği yeni gümrük vergilerinin konamaması da 

ayrı bir sorun teşkil etmektedir.
9
 Döviz sıkıntısının Cumhuriyet sonrasına da damgasını 

vurduğu söylenebilir. Bu sıkıntılı süreçte, iktisadi politika arayışları ülkeyi BBYSP‟nın 

hazırlanmasına doğru götürecektir. Başarılı bir iktisadi politika yürütebilmek genç Türkiye 

Cumhuriyeti için yaşamsal önem taşımaktadır. 

 

BBYSP‟nın ulusal iktisadın tüm kesimlerini kapsamaması, makro büyüklüklerle ilgili 

olmaması gibi gerekçelerden dolayı günümüzdeki planlardan farklı olduğu, bazı yazarlar 

tarafından gündeme getirilmektedir. Oysa BBYSP sanayide belirli alt kollarda fabrikalar 

                                                           

5 Tevfik Güran, İktisat Tarihi, İstanbul, Acar Matbaacılık, 1995, s.164. 
6 Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi:1838’den 1995’e, Cilt 1, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1974, s.XV. 
7 Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı 1933, Ankara, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 1972, s.11. 
8 Oktay Yenal, Cumhuriyet’in İktisat Tarihi, İstanbul, Creative Yayıncılık, s.63. 
9 Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye, 

İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, s.63.   
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kurulmasını ve belirli işlerin yapılmasını amaçlaması bağlamında plan olarak 

nitelendirilmektedir. Yani bazı temel sanayi birimlerinin meydana getirilmesi yolunda bir 

programa bağlanıştır. Bu çalışmada BBYSP, milli egemenlik – milli iktisat konusunda ödün 

vermeyen, ekonomik olarak geri kalmış bir ülkenin, sanayileşme altyapısını oluşturmak 

amacıyla yürürlüğe koyduğu iddialı, özgül ve özgün bir girişim olarak değerlendirilmektedir. 

  

1929 İktisadi Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Devletçilik İlkesi 

Yeni Gümrük Tarifesi kanunu Ağustos 1929‟dan itibaren yürürlüğe girmiştir.
10

 Bunun 

anlamı gümrük esaretinden kurtulmaktır. 1923-1929 arası dış ticaret sürekli açık vermiştir. 

1920‟lerin sonunda derinleşen dünya ekonomik krizi Batı‟nın itibarının azalmasına yol 

açacaktır.
11

 Kendilerinden umulan davranışı göstermedikleri için rejimin daha o zamandan 

kendi yerli kapitalistleriyle arası açılmıştır. Çünkü bunlar iktisadi yatırımlar yapacaklarına 

Lozan Antlaşması‟nın düşük ithalat vergileri öngören maddelerinden yararlanarak anlaşma 

süresinin bitiminden önce ucuz ithal malları depolamışlardır. Bu tür bir davranış bencilce ve 

millet düşmanı olarak nitelenmekte ve milli iktisat yaratmayı içeren Kemalist siyasete taban 

tabana zıt görülmektedir. Kemalistler, temel unsurunu sanayinin oluşturduğu, uzun vadeli bir 

Türkiye perspektifine sahiptir. Oysa burjuvazi durumu kendi dar perspektifi açısından 

değerlendirerek Avrupa‟nın denetimindeki bir ekonomide ticari aracı rolünden elde edeceği 

kârla yetinmekten tatmin görünmektedir.
12

 O halde İsmet Paşa Hükümeti‟nin izleyeceği 

iktisadi siyasa bellidir: Serbest ticaret sisteminden kurtulmak. Başka ülkelerle eşit şartlarla 

ticaret anlaşmaları yapmak, gümrük tarifelerinde koruyucu sisteme geçmek, dış ticarette denge 

sağlamak, ihracı teşvik ederek, ihraç mallarını daha uygun fiyatlarla satmak vb. Tüm bu 

rasyonel kararlar Lozan‟da kabul edilen kısıtlamalar kalkar kalkmaz adım adım 

uygulanacaktır.
 13

 Ne var ki dünya krizi patlak verir.  

1929 yılı, bir iki yıl içinde başlanacak temel bir revizyonun ilk emarelerinin gözlendiği 

bir uğrak olarak tanımlanabilir. Büyük buhran patlak vermeseydi de 1929 yılı Türkiye 

ekonomisi bakımından dönüm noktası olma özelliklerini taşımaktadır. Büyük buhranın etkileri 

bu olasılığı kesinlik haline dönüştürmüştür.
14

 Gerçekten de özel sektöre yönelik şikâyetler 

karşısında dünya krizi olmasaydı da hükümetin hür teşebbüs siyasetini gözden geçirmek 

düşüncesinde olduğu, krizin bu durumu kaçınılmaz kıldığı görülmektedir. Yani sanayileşme 

işinin sadece özel girişimle başarılamayacağı düşüncesi ve deneyimi, devletçiliğin kabulünde 

ağırlıklı etken olmuştur.
15

 Bu dönemde sosyal ve politik sarsıntıların yanı sıra iktisadi 

sarsıntılar da yaşanmaktadır. Lozan Antlaşması‟nın gümrük tarifeleri için koyduğu kısıtlamalar 

1928 yılı içinde son bulmaktadır. 1929‟dan itibaren yeni bir gümrük tarifesi uygulama imkânı 

doğacak ve Osmanlı borçlarının ilk taksiti de ödenmeye başlayacaktır. Öyle görünmektedir ki 

devletçilik, yapısal olarak Türkiye‟nin izleyeceği politikalara zaten içkin durumdayken, dünya 

                                                           

10 1499 No‟lu Gümrük Tarifesi Kanunu (1 Temmuz 1929, 1230 Sayılı, TC. Resmi Gazete).    
11 Çağlar Keyder‟in, (Emperyalizm Azgelişmişlik ve Türkiye, İkinci Basım, İstanbul, Birikim Yayınları, 1979, 

s.122) verdiği bilgiye göre, bu dönemde Brezilya ve bazı Latin Amerika ülkelerinin de aynen Türkiye gibi (devletçi 

yaklaşıma yönelme anlamında) atılımlarda bulunduğu görülmüştür. 
12 Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Dördüncü Basım, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1999, s.169, 185. 
13 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam 1884-1938, Cilt 1, Altıncı Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1988, 

s.426. 
14 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, Beşinci Baskı, İstanbul, Gerçek Yayınevi 1995, s.36.  
15 Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı, İstanbul, Beta Yayım, s.189. 
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buhranı devletçiliğe yönelmede bir tür katalizör işlevi görmüştür. Dünya krizi patlak 

vermeseydi bile bütün bu nedenlerden dolayı 1929, Türkiye ekonomisi için radikal kararlar 

alınması gereken bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. 

Atatürk‟ün 1 Mart 1922 günü yaptığı Meclisi açış nutkunda, Devletçilik düşüncesinin 

ipuçlarını bulmak olanaklı görünmektedir.
16

 Atatürk burada, kamu yararını doğrudan 

ilgilendiren kurumların ve teşebbüslerin devletleştirileceğini açık bir şekilde ifade etmiştir:
17

 

“Ekonomik politikamızın önemli amaçlarından biri de genel yararı doğrudan doğruya 

ilgilendirecek kurumlar ve iktisadi teşebbüslerin mali kudretimizin ve teknolojimizin izni 

oranında devletleştirilmeleridir”.
18

 Devletçilikten bir politika çizgisi olarak ilk kez 1930 

Ağustosu‟nda söz edilmiştir. Başvekil İsmet Paşa, liberal kuramın bu ülkenin güç anlayacağı 

bir şey olduğunu, iktisatta ılımlı devletçi olunduğunu, memleketin gereksinimlerinin böyle 

yönlendirdiğini, bunun da milletin yaradılıştan gelen eğilimi olduğunu dile getirmiştir. Nitekim 

1931‟de devletçilik, Cumhuriyet Halk Partisi‟nin altı ilkesinden biri olmuştur.
19

 1929 

ekonomik krizinin gelişmiş ülkelerin yarattığı dünya ekonomik sistemine bağımlı ve 

azgelişmiş çevresini oluşturan ülkelerde ilk kez öz dinamikleriyle, ulusal bir sanayileşmeye 

yönelme fırsatı yarattığı birçok günümüz iktisatçısının benimsediği bir tezdir. 1929 yılından 

sonra hükümetin dış ticarete müdahale etmeye başlaması, aynı yılın üçüncü çeyreğinde baş 

gösteren dünya krizinin etkisiyle tüm dünyada korumacılığın benimsenmesiyle çakışmıştır. 

Hükümet dış ticarette ikili anlaşmalara dayalı takas sistemini benimsemiş ve ithalat kotalarını 

devreye sokmak durumunda kalmıştır. 1930 ve 1931 yıllarında alınan korumacı önlemlerin 

ardından 1932 yılında devletçiliğe geçilmiştir.
20

 

Türk devletçiliğinde, ulusal egemenlik ve iktisadi egemenlik bir ve aynı şey olarak 

kavranmaktadır. Devletçiliği, kapitalizm ya da sosyalizm dışında bir “üçüncü yol” olarak 

yorumlamak anlamlı değildir. Bu bağlamda devletçilik söz konusu tarihsel dönemeçte, 

kapitalist sistemin parametreleri içinde anlamlandırılan en uygun sermaye birikim modeli 

olarak değerlendirilebilir. 

 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’na Doğru: 1930 İktisat Programı 

“Milli iktisat” okulunun korumacı ve dolayısıyla sanayileşmeci yönü Lozan 

Anlaşması‟nda gümrük politikalarına getirilen kısıtlamalar yüzünden arka plana düşmüştür. 

Fakat aynı okulun kamu desteğiyle bir yerli ve ulusal girişimci yetiştirilmesini, kalkınma ve 

modernleşmenin temel mekanizması olarak gören yaklaşımı 1923‟ten itibaren iktisat 

politikalarını etkilemiştir. Bu dönemde devlet doğrudan sanayi yatırımlarına girişmek yerine, 

Sanayi ve Maadin Bankası kurmak (1925) ve Sanayi Teşvik Kanunu (1927) çıkarmak şeklinde 

teşvik ve iştirak yöntemlerini benimsemiştir. Türkiye İş Bankası (1924) ve sanayi kesimine 

işletme kredisi vermek üzere Türkiye Sanayi Kredi Bankası (1925) kurulmuştur.
21

 1925 

yılından itibaren, milli iktisat yaratma yolunda yetersiz kalındığı düşünülerek, Ticaret Sanayi 

                                                           

16 Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Dördüncü Baskı, İstanbul, Burçak Yayınevi, 1968, s.709. 
17 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Üçüncü Baskı, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 1994, s.289.  
18 TBMM Tutanak Dergisi D. 1, C. 18, 1/3/1922. 
19 Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Birinci Basım, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1987, s.126. 
20 İlker Parasız, Türkiye Ekonomisi: 1923’ten Günümüze Türkiye’de İktisat ve İstikrar Politikaları 

Uygulamaları, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1991, s.44-48. 
21 Parasız, s.26-27.  
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Odaları, Ali İktisat Meclisi, İstatistik Umum Müdürlüğü ve İktisat Vekâleti kurulmuştur. Âli 

İktisat Meclisi, iktisadi iyileştirmeyi sağlamak için toplantılar yaparak kararlar alan, hükümete 

öneriler getiren bir kurum görünümündedir.
22

  Meclis 1931‟de yayımladığı bir raporda, 

Türkiye‟nin milli sanayisini kurma zorunluluğuna işaret etmekte bu amaçla bir sanayi planının 

gerekli olduğunu vurgulamaktadır.
23

  Yine bir önceki yıl bu meclis tarafından hazırlanan, Şakir 

Kesebir Planı olarak da anılan rapor (1930 İktisadi Programı) BBYSP ile ilgili çalışmaların 

doğrudan bir parçası olmasa bile ithal ikameci yaklaşıma sahip olması ve bir iktisadi program 

oluşturma yolunda ilk resmi çalışma olması anlamında oldukça önemlidir. Ayrıca bu geniş 

kapsamlı Program‟da, BBYSP‟de yer alan birçok projeye de yer verilmiştir.
24

  

1930 Programı‟nın en belirgin özelliği “ulusal ekonomi” kavramına yaptığı vurgudur. 

Programda “Devletin bütün yasaları, önlemleri, görevleri ulusun kişisel ve kitlesel, anlayış ve 

yaşayışı kendiliğinden ulusal ekonominin ihtiyaçlarını sezer ve ona uymaya çalışır bir anlayış 

ve yönde işlemek ve işletmek gerekir” denmektedir. 1930 İktisadi Programı‟nın ekonomik 

ilkelerinden bazıları şöyle sıralanabilir:  

1. Ulaşım ağının ulusal ekonominin ilk, genel ve ortak aracı olması,  

2. Demiryolu taşımacılığında kâr amacının yer almaması, ekonomik gelişmenin gerekli 

damarlarının özellikle demiryolu ve liman olarak tanımlanması,  

3. Turizmin her araçla özendirilmesi,  

4. Ulusal paranın değerinin korunması ve bunun Cumhuriyet Merkez Bankası‟nın 

görevi olması,  

5. Gümrük tarifelerinde güdülecek politikanın
25

 üretimi koruma ve destekleme, 

gereksiz tüketimi sınırlama ve içerde yetişmeyen tüketimi zorunlu olan maddelerin 

pahalılıktan kurtarmaya yönelik olmasıdır.
26

 

1931 sonlarında, farklı devletçilik anlayışlarına bağlı olarak farklı içerikli plan 

önerileri,
27

 tartışmalarda ana gündem maddesini oluşturmaktadır. Türkiye‟de plan 

düşüncesinin yaygınlaşmaya başlamasında Dünya Buhranı‟nın etkisi olduğu gibi Sovyetlerin 

plan deneylerindeki başarısı da etkili olmuştur. Planın uygulanabilmesi için finansmanın nasıl 

sağlanacağı ise dönemin en önemli sorunlarından biridir.
28

  

 

                                                           

22 “Âlî İktisat Meclisi”, Milliyet, 16 Haziran 1930.  
23  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (B.C.A.) 30.10.0.0./26.152.10 Dosya No:2310. 
24 Y.Sezai Tezel, “1923-1938 Döneminde Siyasal Parti Programlarında Sosyal ve Ekonomik Görüşler”, Atatürk 

Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunlarıyla İlgili Sorunlar Sempozyumu içinde, İstanbul,  İstanbul Yüksek 

İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Derneği Yayınları, 1977, s.54. 
25 Bilindiği gibi 1930‟ların başında Merkez Bankası kurulmuş (bkz. 11671 No‟lu TC Merkez Bankası 

Nizamname-i Esasisi Hakkında Kararname (20 Eylül 1931 tarih, 1903 sayılı, TC Resmi Gazete); Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Kanunu çıkartılmıştır (bkz. 1567 No‟lu Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (25 

Şubat 1930 tarih, 1433 sayılı TC Resmi Gazete). 
26 Ölçen, 1980, s.137-138. 
27 Suavi Aydın (2009, s.958) konuyla ilgili olarak 1929 bunalımının ardından benimsenen devletçilik politikası 

bağlamında izlenebilecek iki modelin varlığından söz eder. Bunlar Alman ve Sovyet modelleridir. Aydın bu iki 

modelin alaşımının pragmatik bir şekilde Türkiye‟de uygulamalara yansıdığını belirtir. 
28 İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara, ODTÜ 

Yayınları, 1982, s.135. 
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Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın Hazırlanması 

İlk Beş yıllık kalkınma planını 1928‟de uygulamaya koyan Sovyetler Birliği‟nin, 

dünya ekonomik krizinden etkilenmemesi ve plan uygulamasında sağladığı başarılar 

Türkiye‟de ilgiyle karşılanmaktadır. 1930‟larda Hükümet iktisadi araştırmalar ve planlama 

konusunda Sovyetler Birliği ile temasa geçerek ilk incelemelerine başlayacaktır. Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Aras‟ın söz konusu ülkeyi ziyareti konuya ilgiyi artırır. Sovyet planlama 

deneyimi ile ilgilenen bir diğer isim olan Falih Rıfkı Atay uzun süre Moskova‟da kalarak yeni 

atılımları dikkatle incelemiştir. Bir yazısında Sovyetlerdeki plan uygulamasının başarıları 

üzerinde duran Atay planın yalnız Sovyetlere özgü bir araç olmadığını, böyle algılanılmaması 

gerektiğini belirtir.
29

 

Başbakan İnönü 1932 Nisan ayı sonunda ve Mayıs ayı başında Moskova‟da 

bulunmaktadır.
30

 Amacı Sovyet kalkınma modelini incelemektir. Türkiye‟de ilk Beş Yıllık 

Plan Sovyetlerin teknik ve ekonomik desteğiyle hazırlanmıştır. Sovyet yöneticileri 

sanayileşmiş, bağımsız ve güçlü Türkiye‟yi, kendileri için tehdit değil güvenlik unsuru olarak 

görmektedir. Bu bağlamda, kuzeydeki komşudan yalnız ticaret alanında değil, Türk 

ekonomisinin gelişmesi bağlamında da yararlanılabileceği öngörülmüştür.
31

 Nitekim İnönü 

tarafından Moskova‟ya yapılan bu resmi ziyaret sonucunda iki ülke arasında kapsamlı bir 

ekonomik anlaşma imzalanmıştır. Rusya Türkiye‟ye faizsiz 8 milyon dolar kredi verecektir. 

Sanayileşme programında ihtiyaç duyulan malzeme ve makineler Rusya‟dan alınacaktır. 

Anlaşmanın önemli yanı Sovyetlerin, Türkiye‟nin BBYSP‟nı gerçekleştirmesine yardım 

edecek olmasıdır. Türkiye‟yi kendi kendine yeterli hale getirmek için gerekli sanayi 

ekipmanının hızla edinilmesi amaçlanmaktadır. Devletçiliğin benimsenmesi ve planlama 

mutlaka Sovyet tipi devleti benimsemek anlamına gelmemektedir.
32

 Söz konusu kredi 

anlaşması 1934 Martı‟nda TBMM‟de görüşülerek kabul edilmiştir.
33

 Bu, gelişmekte olan bir 

ülkeye verilen ilk borç örneğidir. Bu borç şeker fabrikaları ve Kayseri‟de kurulacak olan 

dokuma fabrikaları için Sovyet malzemesi alımında kullanılacaktır.
34

  

Bu resmi ziyaretten sonra Sovyet uzmanları, Türkiye‟nin kaynaklarını incelemek ve 

kalkınma planının hazırlanmasına yardımcı olmak üzere Türkiye‟ye gelir. Uzman heyet Türk 

uzmanlar ile memleketi dolaşarak kurulması gereken sanayi kollarına ve kurulacak tesislerin 

yerlerine dair incelemeler yapar.
35

  “Sovyet uzmanlarından, önce pamuklu mensucatla ilgili 

olanlar, 12 Ağustos 1932 tarihinde gelir. Bu heyet, Sovyetler Proje Tröstü Müdürü Prof. Orlof 

başkanlığındadır. …İki ayı aşan bu geziler sırasında Sovyet uzmanlar, gezdikleri bölge 

halkından yakın ilgi görmüşlerdir. Bunda kurulması düşünülen fabrikaları, bölgelerine almak 

isteyen mahalli idarecilerin büyük payı olmuştur. …Bu heyetin Türkiye‟ye gelişlerinde, İktisat 

Vekili olarak Mustafa Şeref Özkan, ayrılışlarında ise Celal Bayar bulunuyordu. Heyet başkanı 

Orlof‟un raporu, 22 Eylül 1932 tarihi taşımaktadır. Raporun bu kısmının Türk Sovyet 

uzmanlar heyetinin Kayseri‟de toplandığı zaman yazıldığı anlaşılmaktadır. 2 Ekim‟de 

                                                           

29 Tekeli ve İlkin, 1982, s.137-143. 
30 B.C.A. 030.10.0.0/13.74.4 Karar No:11169.  
31 Avcıoğlu, 1974, s.1397-1398. 
32 Max Weston Thornburg, Turkey: An Economic Appraisal, New York, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 

1949, s.26-27. 
33 TBMM. ZC. 6-III 1934.  
34 H. Okan Aktan, “Kurtuluş Savaşından Günümüze Türk Dış Ekonomisinde Gelişmeler”, Atatürk’ten 

Günümüze Türkiye Ekonomisi, editör: Bahaeddin Yediyıldız, Ankara, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Enstitüsü Yay., 2002, s.64. 
35 Aydemir, s.412-413. Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. (B.C.A. 30.18.01.02/30.53.19, Karar No:13142). 
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gazetelerde yer alan haberlere göre Prof Orlof raporunu Ankara‟da ilgililere sunmuştur. 

…Orlof‟un Türkiye‟den ayrılmasından sonra geride kalan uzmanların raporlarını 

tamamlamaları 1 Kasım 1932‟ye kadar sürecektir. Sovyet uzmanlarının hazırlayarak 

gönderdikleri rapor, Türkiye Pamuk, Keten, Kendir, Kimya, Demir, Sanayi başlığını 

taşımaktadır. Özünde bu Rapor, başlıkta adı geçen maddelerin ithalatının önlenerek, 

Türkiye‟de üretim imkânlarını araştıran fizibilite raporlarından oluşmaktadır. Raporun en 

büyük bölümü „pamuk sanayi‟ne ayrılmıştır.”
36

 Fabrikalar en ileri teknolojiye göre 

kurulmalıdır. Raporun sonraki bölümü, kurulacak üç mensucat kombinası ile ilgilidir. Yer 

seçimi için yapılan incelemeler ve öneriler yer alır. Raporun ikinci bölümü, pamuk dışında 

kalan “nebati elyaf” mamullerine ve özellikle kenevir mamulleri sanayine ayrılmıştır. Raporun 

son bölümü, kimya ve demir sanayilerine ayrılmış, bu sanayi kollarının Türkiye‟de 

kurulabilme olanakları araştırılmıştır. Sovyet uzmanları bu detaylı incelemeler sonucunda bir 

plan ve tedrici uygulama programı yapmak gerekliliğine işaret etmişler ve bu amaçla bir taslak 

hazırlamışlardır. Bu taslak, yalnız var olan değil fakat ilerde doğabilecek iç talebi de dikkate 

alan, üç aşamalı bir üretim planı diğer deyişle bir “azami plan”dır. Görüldüğü gibi Sovyet 

uzmanlarının raporları sanayi projeleri demetinden oluşmaktadır. Bunların bir bölümü 

Türkiye‟nin tercihlerini tam olarak yansıtmamıştır. Bununla birlikte projeler demetinin bir 

bölümü, BBYSP‟na bir bölümü ise daha uzun dönemdeki sanayi girişimlerine önemli ölçüde 

esin kaynağı olmuştur.
37

 

Sovyet uzmanlardan sonra 1933 yılı başlarında hükümet, ABD‟den bir uzmanlar 

grubunu Türkiye‟ye çağırır. Bu uzmanlar incelemeleri sonunda Mayıs 1934‟te geniş kapsamlı 

dört ciltlik çalışmayı İktisat Vekâleti‟ne sunarlar.
38

 Konuyla ilgili çelişkili görüşler olmakla 

birlikte durum şöyle yorumlanabilir.
39

 BBYSP‟nin yürürlüğe girdiği tarih Nisan 1934‟tür; 

ABD‟li uzmanlar grubunun İktisat Vekâleti‟ne çalışmalarını sunduğu tarih ise bunun bir ay 

kadar sonrasına denk düşmektedir. Bu bilgi ışığında ABD‟den gelen uzman heyetin yaptığı 

incelemelerin, planın hazırlanma sürecinde rol oynamadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
40

 

İsmet İnönü‟nün tepkisine rağmen, ABD‟den uzman getirmede ısrarcı olunmuştur. 

1933 yılının başlarında Washington Sefiri Ahmet Muhtar Bey aracılığıyla, Türkiye‟nin iktisadi 

incelemesini yapmak amacıyla başta Hines olmak üzere New York‟taki üç firma ile ilişki 

kurulmuş, 18 Haziran 1933‟te bir uzmanlar heyeti Türkiye‟ye gelmiştir. 25 Haziran 1933‟te 

gelen Başkan Hines ise 15 gün kadar Ankara‟da incelemeler yaparak geri dönmüştür. Fakat 

daha raporlar bitmeden Hines‟in Ocak‟ta ölmesi nedeniyle 1934 Martı‟ndan itibaren 

çalışmalara Watsted katılmıştır.
41

 Raporun hazırlanmasında İktisat Vekâleti‟nden bir uzmanlar 

grubunun da katkısı olmuştur. BBYSP, Heyeti Vekilede tartışılırken bu inceleme raporunun 

                                                           

36 Tekeli ve İlkin, 1982, s.158-165. 
37 y.a.g.e. s.165-168. 
38 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), Ankara, Yurt Yayınevi, 1982, s.267-

268. 
39 Şerafettin Turan, (Türk Devrim Tarihi, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2005, s.320) ekonomik durumu incelemek 

üzere Haziran 1933‟te davet edilerek Mr. Hınes Başkanlığı‟nda gelen heyetin, iki hafta boyunca Ankara ve 

İstanbul‟da incelemeler yaptığını ve kısa bir rapor vererek geri döndüklerini ifade eder. Avcıoğlu (s.1404) ise 

incelemeler için Türkiye‟ye gelen heyetteki ABD‟li iktisatçı Thornburg‟un “Devletçiliği bırakacaksınız, 

Karabük‟ten vazgeçeceksiniz…” dediğini yazar.  
40 “Sanayi Programımız”, Cumhuriyet, 28 Aralık 1933.  
41 “Yeni Bir İktisat Mütehassısı Türkiye‟ye Geldi”, Cumhuriyet, 26 Haziran 1933. 
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ana hatlarını içeren bir belge İktisat Vekâleti‟ne sunulmuştur. Fakat ana rapor planın 

tamamlanmasından sonra bitirildiği için ona bir katkısı olmamıştır.
42

 

 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 

Uzun bir hazırlık sürecinin sonunda 1933‟te bir kitap halinde, Raporlar başlığı altında, 

İktisat Vekâleti‟nce yazıldığı belirtilerek yayınlanan planın son şeklini nasıl aldığına dair kesin 

bilgiler yoktur. Bununla birlikte BBYSP 17 Nisan 1934 tarihinde resmen uygulamaya 

konulmuştur.
43

 

1930-33 yıllarında ekonomiye devletçe yön verilmesi gerekli sayılmış ve bu amaçla 

programlar hazırlanmıştır. İncelemeler yapıldıkça Hükümet Atatürk‟e bilgi vermekte ve 

özellikle endüstri kuruluşlarının yeri üzerinde Fevzi Çakmak ile görüşülmektedir. Birinci Beş 

Yıllık Sanayi Planı‟nın esasları şöyle sadeleştirilebilir. Öncelikle ham maddeleri memlekette 

bulunan veya sağlanabilecek olan sanayinin kurulması amaçlanmıştır. Büyük sermaye ve ileri 

teknoloji gerektiren sanayi devlete bırakılmıştır. Kurulmasına karar verilen sanayinin üretim 

kapasitesi ile ülkenin gereksinim ve tüketimi arasında paralellik kurulması hedeflenmiştir.
44

 Bu 

plana göre yirmi fabrika kurulması teklif edilmiştir. İktisadi gelişmenin sadece büyük 

merkezlerle sınırlı kalmaması, ülkenin çeşitli yörelerine dengeli bir şekilde dağıtılması 

hedeflenmiştir. Bu hedef büyük pamuklu dokuma ve iplik tesislerinin Konya Ereğlisi, Nazilli, 

Kayseri ve Malatya‟da kurulmasına yol açmıştır. Yine İktisat Vekâleti‟nce yazılmış 

“Raporlarda”, sanayi kuruluşlarının yer seçimi ile ilgili olarak şunlar yer almaktadır: Sanayinin 

rasyonel ve iktisadi prensiplere göre başarılı bir şekilde kurulması, özel korumaya gerek 

kalmadan rekabet yeteneğini kazanabilmesi öncelikle kendisine uygun bir yer seçmesi ile 

mümkündür. Bir fabrika, onun işleyebilmesi açısından gerekli enerjinin ve kömürün, suyun ve 

işçinin en ucuz ve en kolay sağlanabilmesine, hammaddesi ve ürünün en az masraf ve 

özveriyle taşınabilmesine uygun bir yerde kurulmalıdır.
45

 Planda öncelikle öngörülen sanayiler 

şunlardır: Dokuma (pamuk, kendir, yün), Maden (demir, kömür, bakır vb.), Selüloz (kâğıt, 

suni ipek), Seramik (cam, porselen)  ve Kimyadır (klor, fosfat, sudkostik…).
46

 

Görüldüğü gibi BBYSP kurulacak fabrikaların yanı sıra, ilki “sınaî tesisat ve işletme” 

üzerine diğeri “İktisat Vekâleti teşkilatına” ilişkin olmak üzere iki ayrı raporu da içerir. 

Belgenin ismi “Sınaî Tesisat ve İşletme ve Vekâlet Teşkilatına İlaveler Hakkında Raporlar”dır. 

Planın hiçbir niceliksel hedefinin olmadığı söylenmektedir. Planda önceden belirlenmiş makro 

büyüklüklerin bulunmasından çok, uygulama sonucunda varılacak makro değerlerden söz 

edilebilir.
47

 Bu noktada BBYSP‟nin bir sektör (sanayi) planı özelliği taşıdığı ve tüm sektörleri 

içeren bir makro (ulusal) plan olarak hazırlanmadığı vurgulanmalıdır. Fakat bu vurgu planın 

benzersiz bir uygulama olduğu yorumunu yadsımamaktadır.
48

  

 

                                                           

42 İlkin ve Tekeli, s.172-174. 
43 y.a.g.e., s.179-180. 
44 İnan, 1972, s.13,16; “İktisadi Programın Ana Hatları”, Hâkimiyeti Milliye, 9 Ocak 1934. 
45 İnan, 1972, „Raporlar‟ bölümünde, s.17. 
46 Aydemir, s.414. 
47 İlkin ve Tekeli, s.187-188. 
48 Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2009), 9. Bası, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009, s.78. 
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Plan ülkenin geleceğine yönelik büyük bir umut ve heyecan yaratmıştır. Afet İnan 

Atatürk‟ün 1933‟te sanayinin kurulması bitmedikçe yürek rahatlığı duymamıza olanak yoktur 

dediğini ve hasta yatağında iken planların aksatılmadan yürütülmesini istediğini 

belirtmektedir. Atatürk 1938‟deki son söylevinde, BBYSP‟nın başarıyla bitmek üzere 

olduğundan ve yeni plandan söz ederek bunların yerine getirilmesinin hükümetin öncelikli 

görevi olduğunu önemle belirtmektedir. Hatta son günlerinde, İkinci Dünya Savaşı‟na 

hazırlanan devletler karşısında iktisadi açıdan güçlü olmak için planların aksatılmadan 

yürütülmesini öğütler.
49

  

 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının Uygulanması 

BBYSP‟nin uygulanmasında baş misyonu yüklenen kuruluş Sümerbank‟tır. Kuruluş, 

genç Türkiye‟nin sanayi okulu, sanayileşmenin adı olmuş; sanayileşme görev ve stratejisini 

üstlenmiştir. Kamu İktisadi kuruluşları, BBYSP çerçevesinde alınan önlemler sayesinde 

kurulmuştur. Bu önlemler sayesinde denk bütçe sağlanmış hatta 1938 yılına kadar fazla bile 

verilmiştir.  

Sanayi kuruluşları için gereken kaynakları yaratmak ve bunları yönlendirmek amacıyla 

1925‟te kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası yeterli görülmemiştir. Çözüm olarak 

sanayi işletmeciliği sanayi bankacılığından ayrılmıştır. Bankanın işlevini ikiye ayırmak 

amacıyla yasa tasarıları hazırlanmış ve Sanayi Maadin Bankası yerine “Devlet Sanayi Ofisi”
50

 

ve “Türkiye Sanayi Kredi Bankası” kurulmuştur. Devlet Sanayi Ofisi yasası 3 Temmuz 

1932‟de, Türkiye Sanayi Kredi Bankası yasası 7 Temmuz 1932‟de TBMM‟ den geçmiştir. 

Fakat kısa bir süre sonra, 1933‟te çıkan bir yasayla, bu iki kuruluş, Sümerbank adı altında 

birleştirilmiştir.
51

 Sümerbank‟ın görev alanı oldukça geniş tutulmuştur. Bu banka, kurulması 

memleket için iktisaden verimli olan sanayi işlerine, sermayesinin izin verdiği oranda 

katılacak; milli sanayinin gelişme önlemlerini arayacak ve İktisat Vekâleti‟nce incelenmek 

üzere bankaya verilecek konular hakkında düşüncelerini bildirecektir.
52

 Devlete ait sanayi 

iştiraklerini devralıp işletecek, devlet sermayesi ile kurulacak olan bütün sanayi işletmelerinin 

etüt ve projelerini hazırlayacak, sanayi kuruluşlarına kredi sağlayacak, Devlet Sanayi 

Ofisi‟nden devraldığı fabrikaları işletecektir. Ayrıca ülkede sanayi sektörüne yönelik 

işgücünün eğitimi için eğitim kurumları açmak, dış ülkelerde eğitim olanakları yaratmak 

görevlerini de Sümerbank üstlenmiştir.
53

 

  Diğeri ise en az onun kadar önemli Etibank‟tır. Enerji ve madencilik konusundaki 

araştırmaları ve işletmeleri denetim altına almak ve bir merkezden yönetmek amacıyla 1935 

yılında 20 milyon sermayeyle Etibank kurulmuştur. Yabancı sermayenin elinde bulunan 

Ergani-Murgul bakır ve Divriği demir işletmeleri Etibank tarafından satın alınmıştır. Ereğli 

Kömür İşletmeleri de bankaya devredilmiştir.
54

 Ardından devlete intikal eden birçok maden 

                                                           

49 Avcıoğlu, s.1404. 
50 2058 No‟lu Devlet Sanayi Ofisi Teşkili Hakkında Kanun (10 Temmuz 1932 tarih, 2146 sayılı, TC Resmi 
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51 2262 No‟lu Sümerbank Kanunu (11 Haziran 1933 tarih, 2424 sayılı, TC Resmi Gazete). 
52 Tekeli ve İlkin, s.149-153/177-178. 
53 Parasız, s.54.  
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Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2007, s.324. Bkz. ayrıca: B.C.A. 30.18.1.2/64.39.13. Karar No:45882. 



375                                                                                                                         Perihan Ünlü Soylu - Özlem 

Yaktı 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

Etibank‟a devredilmiştir.
55

 Sanayi Madencilik alanında, Şark Kromları, Ergani Bakır 

İşletmeleri, Kuvarshan ve Murgul Bakır Madenleri, diğer metal işletmeleri ile Ereğli-

Zonguldak kömür havzasının ıslahı, Kütahya (Seyitömer) Değirmisaz Linyitleri, Zonguldak‟ta 

Çatalağzı, Kütahya‟da Tunçbilek, Mıntıka Elektrik Santralleri, Çatalağzı limanı ve diğer 

birçok işi bu banka başaracaktır.
56

 Aynı yıl işletmeye uygun yer altı zenginliklerini araştırmak 

ve değerlendirmek amacıyla Ankara‟da bir M.T.A.  (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü)  

kurulmuştur.
57

 Yine 1937‟de bir KİT olarak örgütlenen Denizbank kurulmuştur.
58

 

Planın uygulanmasında özel bir ticari banka durumunda olan İş Bankası da görev 

almıştır. Şişe-cam sanayinin işletilmesi ve kurulması bu bankaya verilmiştir. Bu fabrika 

1935‟te tamamlanmış ve bir yıl sonra faaliyete geçmiştir. Nitelikli işgücü yetersizliği 

nedeniyle düşük kapasitede çalışmış; uzman işçilerinin büyük çoğunluğu Bulgaristan ve 

Romanya‟dan getirilmiştir. Banka ayrıca kükürt, gülyağı ve süngercilik işlerine de katılmıştır. 

Yine bu dönemde yönetim ve sermaye yetersizliği içine giren dört şeker fabrikası 

devletleştirilmiş ve 1935‟te “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.” kurulmuştur. Şirketin sermayesi 

Ziraat Bankası, Sümerbank ve İş Bankası tarafından eşit olarak paylaşılmıştır.
59

 Tüm 

programın gerçekleşmesi bakımından en kritik kuruluş olan Karabük Demir-Çelik 

Tesisleri‟nin temeli 1937‟de Başbakan İsmet İnönü tarafından atılmıştır. Demir-Çelik fabrikası 

Plan‟a alınırken henüz Türkiye‟de demir cevheri madeni bulunmamaktadır ve demirin 

Cezayir‟den getirtilmesi düşünülmektedir. 1 Ocak 1935‟te İstanbul Rıhtım Şirketi satın 

alınmıştır. Aynı yıl Ergani üzerinden demiryolu Diyarbakır‟a varmıştır.
60

 Devletin en kapsamlı 

ve en önemli ekonomik faaliyeti demiryolu inşaatında olmuştur. Bu ekonomik faaliyetler 

“şimendifer siyaseti” olarak da adlandırılmıştır. Ankara hükümeti 1922‟de, Türkiye‟nin 

demiryolu yapım ve işletme haklarını, maden imtiyazlarını ABD sermayesine Chester grubuna 

verir. Fakat bu proje sonuçsuz kalacaktır. 1924‟ten başlayarak “şimendifer siyaseti”ne 

girişilecektir.
61

   

Planın en hızlı gerçekleşen projeleri kendir dışındaki dokuma sanayisi, İş Bankası‟nın 

daha önce yeterli çalışmalar yaptığı sömikok, şişe, cam ile kükürt fabrikaları olmuştur.
62

 

Gerçekleşme sırası bakımından ikinci grubu, Karabük demir-çelik, Ergani Bakır izabe, Gemlik 

suni ipek fabrikaları teşkil etmektedir. Bunlara plan dönemi içinde başlanmış ve savaş 

öncesinde bitirilebilmiştir. Karabük‟teki tesis hemen savaş öncesinde gerçekleşince kimya 

sanayinin gerçekleşmesi savaşın güç koşullarına kalmıştır. Selüloz ve ikinci kâğıt fabrikasının 

gerçekleşmesinin nedeni de yine savaş koşullarıdır. Öte yandan fabrika inşaatlarının genellikle 

uzun süreler kapsamadığı, etkin bir örgütlenme ile kısa sürede yapıldığı görülmektedir.
63
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BBYSP‟ye, 1934 yılında tahmin edilenin çok üstünde maliyetlerle gerçekleştirildiği 

eleştirisi yapılmaktadır.
64

 Planın aksaksız başarılamadığı doğrudur. Bunun nedeni plan 

üzerinde sonradan birçok değişiklik ve eklemeler yapılması ve bunun da başlangıçtaki maliyet 

tahminlerini değiştirmesidir.
65

 Bunun yanı sıra kapasite artışları ve gerçekleşme süresinin 

uzaması, planlanan kuruluşların gerçekleştirilmesi için gerekli yatırım miktarını artırmıştır. 

Plandaki kuruluşların gerçekleştirilmesi için yapılan yatırım miktarının tam olarak 

saptanmaması da bu durumda etkili olmuştur. Planın ikinci kısmında örgütlenmeye ilişkin 

önerilerin büyük bölümü ise İktisat Vekâleti‟nin örgütlenmesine yönelik değişikliklerdir. 

Bunlar, Mayıs 1934 tarihinde çıkarılan kanunla uygulanmışlardır.
66

 

Planın öngördüğü yatırımların genel olarak iç kaynaklarla finanse edilmesi ilkesi 

benimsendiyse de Sovyet Rusya‟nın yanı sıra İngiltere‟den 13 milyon sterlin ithalat kredisi 

sağlanmıştır. Karabük Demir-Çelik Tesisleri İngiltere‟den sağlanan bu kredi ile kurulmuştur.
67

 

Tüketim malları üzerine konan vergi de önemli bir finansman kaynağı olmuştur.
68

   

1939 yılında BBYSP‟na eklenen konularla birlikte ikinci plan gereğince yerine 

getirilmesi gereken işler için hazırlıklara girişilmiş; Sümerbank‟a, Etibank‟a ve Denizbank‟a 

verilen işler için para ve teçhizat tahsisi amacıyla kararlar alınmıştır.
69

 1930-32 döneminde 

yıllık ortalama %3.5, 1933-39 döneminde ise %8.1‟lik bir büyüme hızı sağlanmıştır. 1930-37 

arasında dış ticaret sürekli fazla vermiştir. Denk bütçe politikası izlenmiştir. Türk 

ekonomisinde büyük yeri olan iktisadi devlet teşekkülleri bu dönemin eserleridir. Ana sanayi 

dallarının temeli bu dönemde atılmıştır. Yine bu dönemde birçok yabancı sermayeli şirket ve 

demiryolları millileştirilmiştir.
70

 Bu bağlamda 1936‟da hazırlanmaya başlanan ve 1939‟da 

uygulanması için girişimlerde bulunulan ikinci Sanayi Planı‟nı, söz konusu süreçte edinilen 

özgüvenin işareti olarak yorumlamak mümkün görünmektedir.  

 

SONUÇ 

1930‟lu yılların ilk yarısında, yaşanan iktisadi krizin de etkisiyle dünyada eşzamanlı 

olarak benzer ekonomik politikalar benimsenmeye başlanmıştır. Bazı Latin Amerika ülkeleri 

devletçi politikalara yönelmiş; derin sarsıntılar geçiren ABD ekonomisi “bırakınız yapsınlar 

bırakınız geçsinler”ci liberal ekonomik anlayışı terk ederek, Roosevelt‟in “New Deal” olarak 

adlandırılan korumacı, devletçi politikalarını uygulamaya koymuştur. Korumacı-devletçi 

politikalara yabancı olmayan Almanya‟da, aynı dönemde 4 yıllık bir plan devreye 

sokulmuştur. Tam da bu koşullarda Türkiye, fiziki temellerini 1930‟larda atmaya başladığı 

BBYSP‟yi kararlılık ve heyecan içinde uygulamaya girişmiştir. Sosyo-ekonomik ve politik 

açıdan geçilen bu zor dönemde kıt kaynaklarla gerçekleştirilen plan, yeni “ulus devlet” olmuş 

yoksul bir ülkenin sanayileşme yolunda attığı ciddi bir adım olarak nitelendirilebilir. İktisadi 

bağımsızlık ve milli ekonomi ilkelerinin şekillendirdiği BBYSP hazırlanırken dünya ekonomik 
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dengeleri gözetilmiş, iktisadi deneyimler Etibank, Sümerbank, Denizbank, Türkiye İş Bankası, 

Merkez Bankası gibi kuruluşlarla Türkiye‟ye uyarlanmıştır. Uygulanan devletçi iktisadi 

politika, sanayileşme hedefini hayata geçirmek için son derece fonksiyonel bir araçtır. 1932‟de 

Londra‟da toplanan İktisat Kongresi‟nde konuşan Alman temsilci Türkiye‟nin sanayileşme 

çabasını zararlı gördüğünü belirtmiştir. Bu ifade bir yanıyla genç Cumhuriyetin “örnek ülke” 

olmasından çekinme olarak da yorumlanabilir. 

Planın aslında “plan” sayılamayacağı, aksak yürüdüğü, yeterince başarılı olamadığı 

türünde savlar bazı yazarlarca dile getirilmektedir. Uygulamada bazı yatırımlar tasarlanandan 

geç bitirilmiş olsa da plan kapsamındaki projelerin büyük ölçüde gerçekleştirildiğini söylemek 

olanaklıdır. Planın günümüzdeki anlamıyla makro (ulusal) bir plan olmadığı da doğru olabilir. 

Fakat tarihsel bağlamı içinde değerlendirilirse, dünya krizinin yaşandığı, ülke içinde ekonomik 

ve politik huzursuzlukların olduğu bir süreçte BBYSP‟nin, genç Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

ekonomik ve politik başarısı olduğu görülecektir. Batılılaşma politikasını benimseyen genç 

Cumhuriyet için Plan, sermaye birikimini oluşturma ve ulusal burjuvazi yaratma bağlamında 

da işlevli olmuştur.  Ayrıca kendisinden sonraki döneme zengin bir pratik ve düşünsel miras 

bırakan planla birlikte sanayileşmenin temelleri atılmıştır.  
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