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C- Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

OSMANLI DEVLETİNDE HUKUK

Osmanlı Devleti’nde hukuk şer’i ve örfi olmak üzere 

iki alanda uygulanmıştır. Şer’i hukukun kaynağı başta 

Kur’an-ı Kerim olmak üzere Sünnet, İcma ve Kıyas idi. 

Örfi hukukun kaynağı ise töre, örf ve adetler, padişahın ve 

Divan-ı Hümayun’un koyduğu kurallardı.

Gayrimüslimlerin de kendi ait hukuki sistemleri vardı
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 II.Mahmud ve Tanzimat Devri’nde İslam 

hukukunda yer alan eksiklikler batı hukukundan 

yararlanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Tanzimat 

Dönemi’nde özellikle Fransız kanunlarından 

yararlanılarak 1848’de Arazi kanunu,1850’de 

ticaret Kanunu,
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1863’te ise deniz ticaret kanunu 

kabul edilmiştir. 1868 yılında 

Danıştay kurulmuştur. Yine bu 

dönemde Ahmet Cevdet Paşa 

başkanlığında bir komisyon 

tarafından medeni hukuk 

açısından büyük önem taşıyan 

“Mecelle” (adli kurallar kitabı) 

hazırlanmıştır
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1-Anayasa Hareketleri

 20 Ocak 1921 Anayasası

I. İnönü  Muharebesi’nin kazanılmasından yararlanan 

Mustafa Kemal hazırlanan Anayasa’yı TBMM’ne kabul ettirmiştir. 

Bu Anayasa 23 maddeden ibaret basit bir anayasadır.

 Anayasa ,ilk maddesinde Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk 

milletine ait olduğunu , ikinci maddesinde yasama ve yürütme 

gücünün TBMM’ne ait olduğunu belirtmiştir. 
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 Üçüncü maddesi Türkiye Devleti , TBMM tarafından 

idare edilir , biçimindedir. Diğer maddeleri hükümetin 

kuruluşu ve yetkileri ile ilgili idi. Anayasaya göre, 

bakanlar Meclis içerisinden tek tek seçilecek , Meclis 

Başkanı hükümetin başkanı olacaktı.(4-9 mad.).Diğer 

maddeleri daha çok yerel yönetimle ilgili idi.
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1924 Anayasası

 20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren 1924 Anayasası 

Teşkilatı esasiye Kanunu’nu yürürlükten 

kaldırdı.! 1924 Anayasası’na göre egemenlik 

kayıtsız şartsız! milletindir. Devletin yönetim 

şekli Cumhuriyet; dili Türkçe, başkenti Ankara 

ve dini İslam’dır. Egemenliğin tek temsilcisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
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 Bu anayasada kuvvetler ayrılığı esas kabul edildi. 

Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemi getirildi. 

1928’de “Devletin dini İslam’dır.” ibaresi bu anayasadan 

çıkarıldı.

 1924 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle kadınlara 

1930’da belediye seçimlerine katılma hakkı, 1934’te de 

milletvekili seçme ye seçilme hakkı tanındı, 1937’de

laiklik ilkesiyle beraber altı ilke anayasaya eklendi.
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 1 Ekim 1945’te içeriği değiştirilmeden dili 

Türkçeleştirilerek yeniden kabul edildi. 1924 

Anayasası, 1961’de yeni anayasanın kabul 

edilmesiyle yürürlükten kaldırıldı.
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2-TÜRK MEDENİ KANUNUN KABULÜ

Osmanlı Devleti’nden kalma 

kanunların yeterli olmaması ve dini 

karakterli olması sebebiyle çağa 

cevap verecek bir medeni kanuna 

ihtiyaç duyulmuştur. 1924 yılında 

TBMM içerisinde oluşturulan bir 

komisyon Avrupa devletlerinin 

kanunlarını incelemeye aldı. 
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 Sonuçta Avrupa’da hazırlanan son kanun 

olan İsviçre Medeni Kanunu kabul 

edilmiştir. Bu kanun Avrupa’da hazırlanan 

son kanun olduğundan önceki kanunlardaki 

eksiklikler bu kanunda yoktu. Sorunlara 

akılcı ve pratik çözümler getiriyordu.
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 17 Şubat 1926 yılında TBMM tarafından Türk Medeni 

Kanunu olarak kabul edilmiştir. Ceza Kanunu İtalya’dan 

(1926),Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu  İsviçre’den 

(1927),Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu Almanya’dan 

(1929), İcra ve İflas Kanunu  da İsviçre’ den alınmıştır. 

Ticaret Kanunu ve İdare Hukuku ise değişik ülkelerden 

iktibas edilmiştir.           
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 - Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği 

yenilikler şu şekilde özetlenebilir:

-Kadınla erkek arasındaki toplumsal ve 

ekonomik eşitlik sağlanmış, kadınlara her 

mesleğe girme hakkı doğmuş, tek kadınla 

evlilik esası kabul edilmiş, kadınlara da 

boşanma hakkı verilmiştir.
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-Aile, toplumun temeli sayılarak korun-muş,

çocukların iyi yetişmeleri için ana ve babaya 

yükümlülükler getirilmiştir.

-Evlenme işlemi devlet denetimine alınmıştır. Aile 

kurmanın , resmi nikah memuru önünde yapılması 

sağlanmıştır. Resmi nikahtan sonra eşlere istedikleri 

türde dini tören yapabilme izni verilmiştir.
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-Mirasta kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlik 

kaldırılmış ve eşitlik getirilmiştir.

-Kişilerin mallarla ve birbiriyle olan ilişkilerinde çelişkiler ve 

boşluklar giderilmiş, modern bir sistem getirilmiştir.

Lozan Antlaşması’nda kendi hukuk kurallarını 

uygulamaları kabul edilen azınlıklarda Medeni Kanunu 

kabul etmişlerdir. Böylece hukuki farklılıklar da ortadan 

kalkmıştır.
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Türk Kadınının Siyasal Hakkını Kazanması

Türk kadınına ilk siyasal hak 1930 yılında 

verilmiştir. 3 Nisan 1930’da kabul edilen 

Belediyeler Kanunu ile Türk kadını, belediye üyesi 

seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 26 Ekim 

1933’te çıkan köy kanunu ile muhtar, 5 Aralık 

1934’te çıkan kanunla da milletvekili seçme ve 

seçilme hakkına sahip olmuştur.
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Ç-EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İNKILAP 

HAREKETLERİ 

1-TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU

3 Mart 1924’te kabul edilen kanunla bütün eğitim kurumları Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Bu kanunla ülkemizde faaliyet gös-

teren yabancı okullarda denetim altına alınmıştır. Ayrıca bu 

okulların ders programlarına Türkçe kültür dersleri konmuş ve bu 

derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması mecburiyeti 

getirilmiştir. Bu kanunla bütün eğitim kurumları bir araya 

getirilmiştir.
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 60. Atatürk, “Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız

 ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için

 kayıt ve şart yoktur.” demiştir.

 Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini

 vurgulamıştır?

 A) Gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç

 olduğunu

 B) Çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi ve bunlardan

 yararlanılması gerektiğini

 C) Ulusların uygarlıklara sahip çıkması gerektiğini

 D) Bilim ve tekniğin ulusal olduğunu

 E) İktisadi kalkınmada yabancı sermayeden yararlanmak gerektiğini                                        

 2004
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2-MEDRESELERİN KAPATILMASI

 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün mektep ve 

medreseler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştı. 11 

Mart 1924’te yayınlanan bir genelgeyle 29 Darülhilafe

Medresesi İmam Hatip okuluna  çevirmiş 497 İlmiye 

Medresesi ise kapatılmıştır. Darü’l fünuna bağlı bağlı bir 

de İlahiyat fakültesi açılmıştır. 2 Mart 1926 yılında 

çıkarılan “Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun” ile eğitim 

hizmetleri yeniden düzenlendi
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3- TÜRK HARFLERİNİN KABULÜ

Arap alfabesinin şekil ve ses uyumu bakımından 

Türkçeye uymamaktaydı. Öğrenmesi de zordu.  Mustafa 

Kemal, Türk dilinin okuyup yazılmasının kolaylaşması,

eğitim ve öğretim işlerinin yaygınlaştırılması için harf 

değişikliğine git-menin gerekliliğini dile getirmiştir.1 Mayıs 

1925’te Azerbaycan’da Latin alfabesini resmi yazı olarak 

kabul etmişti.
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1 Kasım 1928’de “Türk 

Harfleri Hakkında Kanun” Meclis 

tarafından oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 10 Ocak 1929’da 

“Millet Mektepleri” ve 19 Şubat 

1932’de açılan “Halk Evleri” 

eğitimin yaygınlaşmasını sağlamış 

ve halkımız bilgi, görgü ve 

becerilerini artırmıştır.
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3 Şubat 1927’de Ankara’da Etnoğrafya Müzesi 

kurulmuş, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır. 

Atatürk ayrıca müze açılmasına ve arkeolojik kazılar 

yapılmasına da önem vermiş ve bizzat arkeoloji 

kazılarını takip etmiştir.
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 10. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 
yılında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha

sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri

1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir.

 Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,

 I. geleneklere karşı çıkma,

 II. hukuki güvence altında olma,

 III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma

 özelliklerinden hangilerine sahip olduğu 
söylenebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III                            2006-1
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 62. Türkiye Cumhuriyeti’nde, düşünce ve 

duyguda birleşen bir toplumun oluşturul-

masında aşağıdakilerden hangisinin 

katkısının en çok olduğu savunulabilir?

 A) Türk Tarih Kurumu’nun açılması

 B) Harf inkılabının yapılması

 C) Millet Mektepleri’nin açılması

 D) Eğitmen kurslarının açılması

 E) Tüm öğretim kurumlarının bir merkezden 

yönetilmesi                                       2005
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4-YENİ TARİH ANLAYIŞI

1931 yılında milli tarihimizi aydınlatmak ve açığa 

kavuşturmak amacıyla Türk Tarih Kurumu

kurulmuştur. Yeni tarih anlayışında Türk mil-

letinin çok eski ve zengin bir geçmişe sahip olduğu 

vurgulanarak  İslamiyetten önceki Türk tarihi de 

araştırılmaya başlanmıştır. 
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5-TÜRK DİLİNİN GELİŞMESİ

1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Türkçe, bu 

kurumun çalışmaları ile Arapça ve Farsça kelimelerden 

temizlenmiş ve bu kelimelerin yerlerine Türkçe kelime ve 

terimler getirilmiştir. Bilimsel esaslar doğrultusun-da 

yapılan bu çalışmalarla, Osmanlıca sona ermiş yerini 

Türkçe almıştır. Bu inkılaplarla, Türk dili tekrar eski 

güzelliğine ve benliğine kavuştur.
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Atatürk ve Sanat

 Atatürk, kültür ve sanat alanında yeniliklerin önünü açtı. 

Türkiye’de yüksek bir medeniyet düzeyine ulaşılmasını 

hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk 

sanatlarının öncüsü ve mimarı oldu.
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 Güzel Sanatlar Akademisi: Atatürk Osmanlı döneminden kalma 

Sanayiinefise’yi güzel sanatlar akademisi hâline getirdi. 

Burada yetişen birçok sanatçıyı, kendilerini geliştirmeleri için 

Avrupa’nın sanat merkezlerine gönderdi. Resim, heykel, 

mimarlık ve müzik alanlarından çok sayıda öğrenci Almanya, 

Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gönderildi. Cemal 

Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Adnan Saygun gibi 

kompozitörler ile Çallı İbrahim, Namık İsmail gibi ressamlar 

bunlardan bazılarıdır.
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Atatürk ve Spor

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren 

çağdaş ve bilinçli bir toplum oluşturma istendi. Bilgi, ahlak ve 

beden gücü yönünden mükemmel bir gençlik yetiştirmek 

amaçlandı. Türki Cumhuriyeti kendisine ve çevresine faydalı 

olabilen bireyler tarafından yükseltilebilirdi. Bu ara) çerçevesinde 

yeni neslin zihinsel ve bedensel gelişimi ve eğitimi en iyi şekilde 

sağlanmaya çalışıldı.
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 Çok yönlü yetiştirilmesi planlanan yeni neslin spor bilinci ve 

kültürünün oluşumuna önem verili Atatürk, Türk gençlerini 

modern beden eğitimi, spor ve jimnastik konularında yetiştirmek 

amacıyla Selim Sırrı Tarcan’ın çalışmalarını destekledi. Atatürk 

döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası yarışmalarda 

temsil edebilecek, güçlü sporcular yetiştirilmesi amaçlandı. Bu 

konudaki düşüncesine Atatürk, bir spor faaliyeti sırasında 

söylediği: “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır.  

Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için 

yapacağız.”sözüyle açıklık getirmektedir.
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E- TOPLUMSAL VE SAĞLIK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-Toplumsal Hayatın Düzenlenmesi

 Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana 

getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta meydana getirdiği 

değişim, Türk toplumun hayatını çağdaşlaştırmaya ve 

millileştirmeye yöneliktir. Bu amaçla Şapka Kanunu çıkarıldı, 

tekke ve zaviyeler kapatıldı, takvim ve ölçü birimleri 

değiştirildi, saat ve tatil günlerinde değişikliğe gidildi ve 

soyadı kanunu kabul edildi.
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KIYAFETTE DEĞİŞİKLİK

25 Kasım 1925 yılında çıkarılan 

671 sayılı kanunla bütün memurlara 

şapka (şems siperli serpuş) giyme 

mecburiyeti getirilmiştir. Fes, kalpak 

ve serpuş giyilmesi yasaklandı. 3 

Aralık 1934’te çıkarılan bir kanunla 

da din adamlarının , ibadet yerleri 

dışında dini kıyafetlerle gezmeleri 

yasaklandı.
www.tariheglencesi.com



www.tariheglencesi.com



 TEKKELERİN,ZAVİYELERİN VE TÜRBELERİN KAPATILMASI

30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanun ile,

tekke, zaviye ve türbeler  kapatılmıştır. Bu kanun

ile Türkiye Cumhuriyeti içinde hiçbir tarikat, 

bunlara mensup hiçbir şeyh, derviş ve mürit 

bulunamayacağı bunlara ait özel elbise ve 

unvanların, türbe ve türbedarlıkların olmayacağı 

belirtilmiştir. 
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Büyük devlet adamlarımıza ve din 

adamlarımıza ait türbelerin bir milli varlığı ve 

tarihi bir miras olarak ziyaret edilmesi ise 

serbest bırakılmıştır
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 57. TBMM’nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul 
ettiği bir kanunla, tekke, türbe ve zaviyeler 
kapatılmış; ancak tekke ve zaviyelerden cami ve 
mescit olanlara dokunulmamıştır.

 Bu uygulama laiklik ilkesinin,

 I. bütün dinlere eşit davranılması,

 II. din adına birtakım batıl inançların yayılması

karşısında devletin taraflı davranması,

 III. ibadet özgürlüğü tanınması

özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III                                2004
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TAKVİM,SAAT VE ÖLÇÜLERDE DEĞİŞİKLİK

26 Aralık 1925 yılında çıkarılan bir kanunla “Miladi 

Takvim” in kullanılması kabul edildi. Hicri ve Rumi takvim 

kaldırıldı. Rumi takvim mali işlerde 1982 yılına kadar 

kullanılmıştır. 
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26 Aralık 1925’te Alaturka saat yerine alafranga saat (uluslararası 

saat) kullanılmaya başladı.

20 Mayıs 1928 tarihinde Arap rakamları terkedilerek milletler 

arası rakamlar kullanılmaya başlamıştır.
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 1 Nisan 1931 tarihinde çıkarılan 1782 sayılı kanunla ise 

ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiştir.

 1 Haziran 1935’te hafta tatili Cuma gününden Pazar’a 

alınmıştır.

 Yukarıda yapılan inkılaplarla batıyla ekonomik ve 

sosyal alanda uyum sağlanmıştır. Ülke İçinde de 

ölçülerde birlik sağlanmıştır.
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SOYADI KANUNUN KABULÜ

Devlet işlerinde ve toplum hayatındaki 

karmaşaya son vermek ve devlet işlerini 

kolaylaştırmak amacıyla 21 Haziran 1934’te 

Soyadı Kanunu kabul edildi. 24 Kasım 1934’te 

çıkarılan bir kanunla da Gazi Mustafa Kemal 

“Atatürk” soyadını aldı. 
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29 Kasım 1934’te çıkarılan diğer bir kanunla da 

,toplumda ayrıcalık ifade eden“ Ağa, Hacı, Hoca, 

Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, 

Hanımefendi” gibi toplumsal ayrıcalık ifade eden 

unvanların kullanılması yasaklandı.
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 Nüfus Politikası: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde 

ülkenin nüfusu en önemli meselelerinden birini 

oluşturmaktaydı. Çünkü Osmanlı Devleti Trablusgarp 

Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar devamlı savaşlarda hem 

topraklarını hem de nüfusunun önemli bir bölümünü 

kaybetmişti. Kurtuluş Savaşı’nda da nüfus kaybı devam 

etmiştir. Bu süreç sonrasında Cumhuriyetin başlarında ülke 

nüfusunun yaklaşık % 75’i köylerde yaşamakta ve nüfusun 

çoğunluğunu da çocuk, kadın, yaşlı ve gaziler 

oluşturmaktaydı.
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 Ülkelerin kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun 

önemli bir yeri vardır. Nüfus, ülke savunmasının da 

önemli faktörlerinden biridir. Ayrıca uzun savaş yılları 

nedeniyle gittikçe azalan nüfusun, geniş yurt 

topraklarına göre ekonomik, sosyal, askerî savunma 

vb. yönlerden olumsuz bir etki yarattığı görülüyordu. 

Bu yüzden Atatürk, ülkenin nüfusunu artırmaya 

yönelik bir politika izledi.
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 61. 1934 yılında çıkarılan kanunla Ağa, Hacı, 

Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini 

belirten unvanlar kaldırılmıştır.

 Bu durumun, Atatürk ilkelerinden 

hangisinin doğrudan bir gereği olduğu 

savunulabilir?

 A) Halkçılık B) Devletçilik C) Milliyetçilik

 D) İnkılapçılık E) Laiklik                     
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6-SAĞLIK VE TIP ALANINDA GELİŞME

 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulmasından 

sonra hastaneler inşa edilmiş, doktor ve diğer sağlık 

elemanlarının sayısı artırılmıştır. Bakanlığın çalışmalarıyla 

sıtma, trahom, frengi ve verem gibi salgın hastalık-lar

kontrol altına alınmış ve özellikle sıtma ile frengi hastalığı 

kısa sürede yok edilmiştir. 1923 yılında resmi ve özel 

hastanelerin sayısı 86 iken  1940 yılında 198’e ulaşmıştır.
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F-EKONOMİK ALANDA GELİŞME

 1-MİLLİ EKONOMİNİN KURULMASI

17 Şubat 1923’te İzmir’de 1135 temsil-cinin katıldığı İzmir 

İktisat Kongresi tertip edilmiş ve ekonomik kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi için yöntemler araştırılmıştır. Tarım, sanayi, işçi 

ve ticaret kesiminden delegelerin katıldığı bu kongrede uzun süren 

tartışmaların sonucunda Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı) kabul 

edilmiştir. Misak-ı İktisadi’de yer alan bazı önemli maddeler 

şunlardır:
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-Türk milleti, milli egemenliğini, kanı ve canı pahasına elde 

ettiğinden, hiçbir şeye feda edemez ve milli egemenliğe 

dayanan Meclis’e ve Hükümeti’ne daima yardımcıdır.

-Ekonomik gelişmemiz ve kalkınmamız milli 

bağımsızlığımız içinde gerçekleşecektir.

-Türkiye milli sınırları içinde, lekesiz bir bağımsızlık ile , 

kalkınmasını hür dünyanın barış ve ilerleme 

unsurlarından biridir.
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-Temel hedef, ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığı 

da sağlamaktır.

-El işçiliğinden ve küçük imalattan, hızla fabrikaya veya 

büyük işletmeye geçilmelidir.

-Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi 

dalları kurulmalıdır.  

-Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası 

kurulmalıdır.

-Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınıl-malıdır.
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“ Milli ekonominin temeli ziraattir.” sözleriyle Atatürk, tarımın yeni 

Türk Devleti için taşıdığı önemi vurgulamıştır. Tarımın durumunu 

iyileştirmek için alınacak ilk tedbirin köylünün durumunu 

iyileştirmek olduğuna inanan Atatürk’ün bu düşüncelerini dört ana 

grupta toplamamamız mümkündür:

-Köylüler ağır vergilerden kurtarılmalıdır.

-Köylünün üretim imkanları artırılmalıdır.

-Köylünün bilgi ve tecrübesini artıracak tedbirler alınmalıdır.

-Toprağı olmayan köylülere toprak verilmelidir.
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 Tarım Politikası

 17 Şubat 1925 yılında aşar vergisi 

kaldırıldı. 1924 yılında çıkarılan 

“Tarım Kredi Birlikleri Kanunu” ile 

1929 yılında çıkarılan “Tarım Kredi 

Kooperatifleri Kanunu” köy 

ekonomisinde bir inkılap meydana 

getirmiştir. 8 Haziran 1929’da 

çıkarılan bir kanunla hükümet 

,köylüyü topraklandırmak amacı ile 

bedelini yirmi yılda ödemek üzere 

halka toprak dağıttı. www.tariheglencesi.com



 Tohum Islah İstasyonları 

kuruldu. Sulamaya önem verildi. 

Ankara’da Yüksek Ziraat 

Enstitüsü ve Baytar Yüksek 

Okulu açılmıştır. Bazı 

bölgelerimizde yeni ürünler 

yetiştirilmeye başlanmıştır

(çay,şeker pancarı, turunçgiller). 

Örnek çiftlikler kuruldu.   

www.tariheglencesi.com



 58. Türkiye’de, 1929 yılından itibaren 

uygulamaya konulan koruyucu gümrük 

politikası,

 I. yerli malların kullanımını artırma,

 II. ticaret yapılan devlet sayısını artırma,

 III. dış ticaret açığını kapatma

 amaçlarından hangilerine hizmet etmiştir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III

 D) I ve III  E) I, II ve III                      2004
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TİCARET

 1923-1930 arasında, ithalat ve ihracat arasındaki farkın 

büyük olması sebebiyle, Türk parasının değeri iyice 

düşmüştü. Türk ekonomisinin para işlerini düzenleyecek 

bir Merkez Bankası’nın olmaması ve yabancı bankaların 

adaletsiz uygulamaları Türkiye’ de bir sermaye birikiminin 

oluşmasını engellemekteydi. Ticari alanda ilk ciddi atılım 

1924 yılında İş Bankası’nın kurulmasıyla olmuş, ticaretin 

gelişmesine destek olunmuştur.
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 Türk Denizciliği ve Kabotaj 

Kanunu (1temmuz 1926)

 1 Temmuz 1926 yılında 

Türklerin kendi denizlerinde 

ve kendi limanları arasında 

gemi işletmeciliği 

yapabileceğine dair “Kabotaj 

Kanunu” çıkarılmış ve Türk 

denizciliğinin de önü 

açılmıştır.
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 11 Haziran 1930’da 

kurulan “Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez 

Bankası” ise Türk 

ekonomisini düzeltmek için 

büyük bir adım olmuştur. 

Yabancıların ellerinde 

bulunan bazı işletmeler 

millileştirilmiştir.
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SANAYİ VE MADENCİLİK

1925 yılında yıpranmış sanayi kuruluşlarını 

teşvik etmek düşüncesiyle “Sanayi ve 

Maadin Bankası” kurulmuştu. 28 Mayıs 

1927’de ise Teşvik-i Sanayi Kanunu 

çıkarılmış ve özel teşebbüs desteklenmiştir.
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 1929 yılında dünyada meydana gelen eko-

nomik buhran, Türkiye’nin zenginleşmesini 

de olumsuz yönde etkilemiştir. Özel teşeb-

büs sanayi alanındaki yatırımlarında devlet 

tarafından her yönden desteklenmesine 

rağmen, sanayide beklenen seviyeye ulaşı-

lamamıştır. 
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 Müteşebbis sınıfının yetersizliği, gelir seviyesinin 

düşük olması , teknik bilgi yetersizliği, yabancı 

sermayenin olumsuz davranışı ve bu sermayeye 

karşı beslenilen güvensizlik vb. sebepler özel 

teşebbüsün başarısızlığın nedenleri olmuştur. 

www.tariheglencesi.com



 1933 yılında kabul edilen I. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı ile devletçi ekonomik 

sisteme geçil- miştir.1933’te Sümerbank, 

1935’te de Etibank ve Maden Tetkik 

Arama Enstitüsü kurulmuştur.

 1938 yılında II. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı hazırlanmışsa da; II. Dünya Savaşı 

sebebi ile uygulanamamıştır.  
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 12. 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem 
verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi 
işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır.

 Yalnız bu bilgiye dayanarak,

 I. İthalatın azaltılması istenmektedir.

 II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.

 III. Yabancı sermayeden yararlanmak

 istenmektedir.

 yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

2006-1
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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA ALANINDA 

GELİŞME

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, Anadolu’da her 

bakımından ihmal edilmiş, bayındırlık işlerine yeterince önem 

verilmemiştir. Cumhuriyet yönetimi ise bayındırlık ve ulaştırma 

işlerine büyük önem vermiş ve hızla bu alanda çalışmalar başlat-

mıştır. Ekonomik kalkınma için alt yapıya büyük önem veren 

Türkiye Cumhuriyeti, karayolu, demir yolu ve limanları acilen 

iyileştirme çabasına girmiş, şehirler demir yolları ve karayolları ile 

birbirine bağlanmıştır.

www.tariheglencesi.com



 Hava yolları taşımacılığına da büyük önem 

verilmiş, 1923 yılında Milli Hava Ulaştırma 

Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat 1938 

yılında Devlet Hava Yolları Umum Müdür-

lüğü adını almıştır. 
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 1933 yılında Kara yollarının uzunluğu 18 

binden 37 bin km’ye ulaşmıştı. 1920 yılında 3350 

km olan demiryolu uzunluğuna, 1938 yılına 

kadar 3798 km daha eklenmiştir. 1933 yılında da 

“Deniz Yolları İşletmesi İdaresi” kurulmuştur.
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F-Atatürk’ün Geleceği Yönelik Hedefleri

 Atatürk, 29 Ekim 1933’te Ankara’da okuduğu 10. Yıl Nutku’nda

geleceğe yönelik hedeflerini kısaca şöyle özetliyordu: “Az 

zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye 

Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun 

değerli ordusunun beraber olarak kararlı yürümesine borçluyuz. 

Yaptıklarımızı asla yeterli görmemekteyiz. Daha çok ve daha 

büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu 

dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine 

çıkaracağız. Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin 

üstüne çıkaracağız. 
www.tariheglencesi.com



 Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Milletimizin 

yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme 

bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu 

devamlı besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk 

milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, zekidir. 

Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri 

yenmesini bilmiştir. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve 

medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet 

ilimdir.”
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G. BÜYÜK NUTUK

 Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 

tarihleri arasında gerçekleştirdiği ikinci büyük 

kongresinde Millî Mücadele’yi ve Cumhuriyetin 

kuruluşunu anlatan uzun bir konuşma yaptı. Bu 

konuşma Nutuk adı altında kitaplaştırıldı.

 Atatürk, Nutuk’ta 1919 ve 1927 yılları arasındaki 

olayları belgelere dayalı olarak yazıp Türk tarihi için 

önemli bir kaynak oluşturdu. 
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 Nutuk, “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım.” 

cümlesiyle başlar, Atatürk’ün Türk Gençliğine 

Hitabesi ile son bulur. Nutuk, ülkemizde defalarca 

kitap olarak basıldığı gibi birçok yabancı dile de 

çevrildi. Atatürk; Nutuk adlı eseriyle, başarılı bir 

komutan, deha bir lider olmasının yanında aynı 

zamanda iyi bir edebiyatçı ve hatip olduğunu da 

ortaya koymuştur.
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3. 8. ATATÜRK İLKE VE

İNKILAPLARININ ÖNEMİ

 Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin kendi tarihî 

birikimleriyle çağdaş dünyaya uyumunu öngören bir 

sistemdir. Bu sistemin Türk milleti için belirlediği 

geleceğe dönük amaçları vardır. Bu doğrultuda farklı 

alanlarda gerçekleştirilen inkılaplar, Atatürkçü düşünceyi 

devlet ve toplum hayatında somutlaştırmayı hedefler.
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 Atatürkçü düşünce, egemenliğin millete ait olduğunu 

savunur. Türk milletinin vatan ve millet sevgisi etrafında 

şekillenmesini öngörür. Bu bağlamda millî tarihin ve 

Türk dilinin millet bilinci oluşturmadaki önemini 

önceleyerek yapılan inkılaplarla Türk millî kültürünün 

unsurlarını geliştirmeyi hedefler. Böylece kendi millî 

kimliğinin farkında olan Türk milletinin dünya milletleri 

arasında bağımsız ve özgür yaşama idealini 

gerçekleştirmeye çalışır.
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 Bunun yanında kendi millî kültürüne sahip çıkacak olan Türk 

insanından çağdaş dünyanın değerlerini takip etme ve millî 

kültürünü çağdaş değerlerle kaynaştırma hedefini de gösterir. 

Devletin yapısını ve sosyal hayatı çağdaşlaştırmaya yönelik 

inkılaplarla Türk milletini medeni dünyanın bir parçası hâline 

getirmeyi hedefler. Böylece Türkiye, çağdaş ve millî değerler 

doğrultusunda millî birlik ve beraberliğini ülke bütünlüğü 

çerçevesinde gerçekçi şartlarda hayata geçirme imkanına 

kavuşmuş olacaktır
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