EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR - İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (17 ŞUBAT 1923)







 Osmanlı Dönemi’nde ulusal bir ekonominin
kurulamamasının nedenleri;
Kapitülasyonlar
Bankacılık, ticaret, ulaşım sektörlerinin yabancıların elinde olması
Sanayi İnkılâbı’nın gerçekleştirilememesi
Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)
Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yabancıların eline geçmesi

 İzmir İktisat Kongresi; çiftçi, tüccar,
sanayici ve işçi temsilcilerinin katılımı ile
toplandı. Amacı, yeni Türk devletinin
ekonomi politikasını belirlemek ve
ekonomik bağımsızlık konusundaki
kararlılığını göstermekti.






o 1924’te ilk özel banka olan İş Bankası
kurulmuştur.
o 1925 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları
kuruldu.
o Özel girişimcileri özendirmek amacıyla
1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu
çıkarıldı.
o Ancak özel sermaye yetersizliği ve 1929
Dünya ekonomik bunalımının
etkisiyle istenilen sonuç elde edilemedi.
o 1933’te I. Beş Yıllık Kalkınma Planı
uygulanmaya konularak, devlet eliyle
önemli tesisler açılmıştır. Sümerbank,
merinos, cam, kâğıt, deri, şeker ve
demir - çelik fabrikaları kuruldu.


















Lozan Barış Antlaşması’yla kapitülasyonların kaldırılması,
bağımsız ve milli bir ekonominin kurulması için gerekli olan
ortamı hazırlamış oldu.
“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun,
ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa kazanılan zaferler
yaşayamaz, az zamanda söner.” Atatürk

 Kongrede alınan kararlar:
Küçük işletmelerden fabrikalara geçilmelidir.
Demiryolu ulaşımına öncelik verilmelidir.
Milli bankalar kurulmalıdır.
Hammaddesi yurt içinde olan ürünlerle ilgili sanayi dalları
kurulmalıdır.
Yabancıların elinde bulunan işletmeler satın alınarak
millileştirilmelidir.
Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
En önemli karar, ekonomik bağımsızlığı amaçlayan olan
Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı)’dir.
Ekonomik bağımsızlık için izlenecek yol; yabancılara
bağımlı kalmadan, ulusal kaynaklarımızı, ulusal
güçlerimizle yine ulus için değerlendirmektir.
Özel sektörün ve teknik bilgilerin yetersizliği,
Gelir seviyesinin çok düşük olması,
1929’a kadar sanayinin dışa karşı korunamaması,
Özel sektörün yapabildiği yatırımların miktar ve çeşit
itibariyle yeterli olmaması,
1929 Dünya Ekonomik bunalımı nedeniyle 1933’e kadar
istenilen sanayileşme sağlanamamıştır.



İzmir İktisat Kongresi’nde
daha çok liberal bir
ekonomik kalkınma
politikası benimsenmiş,
devletin ekonomik alanda
özendirici ve koruyucu
bir rol üstlenmesi
hedeflenmiştir.



İzmir İktisat Kongresine
her kesimden insanın
katılması Halkçılık ilkesi
ile,
milli bir ekonomi
amaçlanması
milliyetçilik ilkesi ile,
kalkınmanın devlet eliyle
gerçekleştirilmesi
devletçilik ilkesi ile
ilgilidir.
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