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Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Endiistriyel mamulat. maliyet ve satis, fiatlannm kontrolii hakkinda iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 21 - IV - 1.030 taribli toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun Ifiyihasi esbabi mucibesile biiliktc sunulmustur.
Ba§vekil
1. Inonii

Endiistriyel mamulat maliyet ve satl§ fiati kontrolii

liakkindaki

ilisjk

layiha

esbabi

mucibesi

Tiirkiyenin esas karakteri sanayici mi, ziraatcimi olmalidir sua! in in cevabmi inkilabmuz filen
vermi§ bulunmaktadir.
Cek'iq ve eylik olmayan yerde hakiki refah ve medeniyet olamaz.
Bu muiahaza ile bir taraftan Devlet endiistri programlarile bu istikametteki ana mesaiye koyulurken, diger taraftan da giimriik taiifesi, ticarct mukavelesi politikasi, kontenjan ve Miring yollarile yurd ieinde umumi ve hakiki bir endiistri hayati havasi tesis etmis, bulunmaktadir.
Teessiisiinii arzu ettigimiz sanayi bu havadan istifade ederek:
1) Ne miistehlikin ve umumi ve milli fedakarlik aleyhine endiistmyelin s^alisi zenginleigme vasitasi,
2) Ne ancak bu ser havasi ieinde tutunabilir suni ve zoraki te§ekkiiller olmayacak ve bilakis,
biitiin istihsalatimizda prensip diye aldigmnz en iyi, en ueuz ve en ekonomik §ekilde istihsal, bir kelime ile rasyonel gali^ma memleketin bu kisim faaliyetinde de basjica hedef ve direktif olacaktir.
Tiirkiye sinai mamulati inaliyet ve fiatlanni diinyanin en miisaid maliyeti seviyesine indirmek
ilk hedefimizdir. Bunu derhal. temin ;edebilmemize mani sebepler malumdur. Fakat en yakin zamanda behemehal teinine meeburuz.
Fiat ve maliyet kontroliinii, biniletice yalniz miistehlikin menfaati gercevcsinden degil, rasyonel
bir sanayi hayati ve olgiilii ve semereli bir himave ve tutunmus, yerle§mis biiyiik sanayi cereyani ve
inkis,afi temini noktasindan da zaruri bulmaktayiz.
Merbut layiha bu ana miilahazadan dogmu§ bulunmaktadir.
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Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tktisad enciimeni
Karar No. 25
Esas No. 1/524

9-V-1936

Yiiksek Reislige
Endiistriyel mamulatin maliyet ve satis, fiatlarmi kontrol hakkinda Iktisad vekilligince hazirlanarak Icra Vekilleri Heyetinin 21 - IV -1936
tarihli toplantisinda Yiiksek Meclise sunulmasina karar verilen kanun layihasi enciimenimize
verilmekle Iktisad vekili hazir oldugu halde
okundu ve goriisuldii:
Verilen izahattan ve bagli mucib sebeplerden
memleketimizde ciddi himayeye mazhar olan sanayi tes-sebbuslerinin <jali§ma safahati yakindan
ve daimi bir tetkike tabi tutularak normal inki§aflari temin edilmckle beraber miistehlik aleyhine hudutsuz bir kazanq vasitasi olmalarina
meydan vermemek maksadile bu layihanin teklif edildigini anlayan eneiimenimiz nizamnamede
tayin edilecek kontrol §artlarmin da bu maksada uygun olaeagmi ve memleketimizde imal edilen biitiin maddeler i^in tip ve nevilerine gore
umumi ve vasati satis, fiatlan vazini istihdaf ettigini nazan itibaro alarak layiha ile istenilen sa-

lahiyetin verilmesini tasvib ve layihayi aynen
kabul eylemi§tir. Havalesi mucibince Adliye enciimenine tediye edilmek iizere Yiiksek Reislige
sunulur.
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19-V-1936

Yiiksek Reislige
Endiistriyel mamulatin maliyet ve satis, fiatlarinin kontrolu hakkinda Iktisad vekilligince
hazirlanip Basvekaletin 27 - IV - 1936 tarih ve
6/2357 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise suimlan
kanun layihasi havalesi mucibince Adliye enciimenine verilmekle Iktisad enciimeninin mazbatasile birlikte Iktisad vekili hazir oldugu halde layiha okundu ve icabi goru§iildii.
Hiikumetin esbabi mucibesile Iktisad enciimeninin mazbatasi miindericatina ve Iktisad vekilinin enciimende verdigi izaha gore Hiikumetin

muayyen bir program takibile kararla§tirdigi
esas prensiplere uygun olarak endiistri sahasinda giinden giine inki§af eden faaliyetlerin neticeleri alinmakta oldugu bir sirada bu yoldaki q&li§manm iptidai maddeler bakimindan mustahsillere fay da temin etmekle beraber endiistriyel mamulatin fiatlai'inin miistehlikler iqin de ucuzluk
temin etmesi bu cali§manin amacidir. Bu maksadi genis, mikyasta elde etmek igin, HiikumetQe
yapilan himaj^elerden sanayi muesseselerinin haksiz sayilacak fazla kazanglar elde etmelerine de
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meydan verilmemesi icab ettigindein Hiikumete
endtistri §ubeleri mamulatmdan ltiztim. gordtiklerinin maliyet fiatlarini kontrol etmege ve alacagi netieeye gore satis, fiatlarini tesbit etmege salahiyet verici bir kanun tanzimine litizum bulunduguna enciimenimizce de kanaat hjlsil olmus. ve
bu sebeplerle hazirlanan layihayi bsas itibarile
kabul ve tasvib etmi§tir.
Enctimen layihanm birinci madjiesini yazilis.
noktasindan bazi degi§ikliklerle yeijiiden kaleme
almis. ve sonuna ekledigi bir fikra ile de tesbit
edilen satis. fiatlarinm ilan olunaca|im kaydetmi§tir.
Ikinei madde, tesbit olunan sat^§ fiatlanna
riayet etmeyenler hakkinda tertib jolunacak cezayi gostermektedir. Bu maddede ([ezaya Qarpilacak olanlann yalniz endtistri mtijesseseleri sahiplerine munhasir birakmayarak bn mtiesseselerin mamulat fiatini tesbite salahiyetli mudtir
veya memurlan gibi kimselerin de tesbit olunan
satis, fiatlanna riayetsizlikte bulunabileceklerinden onlarin da eeza gormeleri igiiij maddede bu
cihet tasrih olunmu§tur.
Hapis cezasinin a§agi haddinin jiic. ay yerine
bir ay olmasi nrnsib olacagi du§unii|lmu§ ve ceza
o suretle maddeye yazilmis. ve para cezasi teklif
gibi kabul olunmustur.
Maliyet ve toptan satis, fiatlannln kontrol ve
tesbiti icjn tetkikatta bulunacak memurlann bu
vazifeleri gortirken vakif olaeaklarj sirlari if§a
etmelerinin eezayi miistelzim olaca|mm bu kanunda ayrica tesbiti sanayi erbabjnin mahrem

tutulmak lazimgelen sirlarinin layik oldugu
ehemmiyetle masuniyetini temin dti§tincesile
liizumlu gortilmus. ve layihanm tigtincti maddesinde buna dair ceza gosterilmekle beraber Devlet
hizmetinde tic. sene miiddetle kullanilmamalarma
da mahkemelerce htikmolunmasi hakkinda maddeye kayid konmu§tur.
Teklif layihasmda eezalandirilma hususunun
umumi htiktimlere birakilmasi yukarida izah edilen sebebe gore tasvib edilmedigi gibi yalniz Devlet hizmetinde muebbeden kullanilmamak suretindeki mahrumiyet cezasi da agir gortilerek madde enciimence yazildigi §ekilde degi§tirilmi§tir.
enciimenimizce ittifakla kabul edilen layiha
Umumi Heyetin tasvibine arzolunmak iizere Ytiksek Beislige sunulur.
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Endiistriyel mamuldt nudiyct vc satis fiat-leriuin
kontrolii h. akk-ind a kannn Idyihasi

End-iisfi'"'yd manndatw maliyet ve s<(tis fialleriiiin knntrntii ve tesbifi hakkinda kanun Idyihast

MADDE 1 — iktisad vekalsti, luzum gordugu endiistri §ubeleri mamulatimn maliyet
ve toptan satis fiatlerini kontrol ve tesbit etmege salahiyettardir ve bu maksatla miiesseselerin i§letnie idare §artlanni, umumi iktisadi vaziyetlerini ve diger luzum gorecegi evrak
ve vesaiki tetkika salahiyettardir.

M&.DDE 1 — Iktisad vekilligi endiistri §u~
beleri mamuiatmdan liizum gorduklerinin maliyet ve toptan. satis fiatlerini kontrol ve tesbit etmege ve bu maksatla isletme ve idare
sartlarmi. umumi ikfcisadi vaaiyetlerini ve buna dair evrak ve vesikaianni tetkika salahiyetlidir,
Tesbit edilen satis fiatleri ilan olunur.

MADDE 2 — Tosbit edilmis. fiatlere riayet
etmeyen miiessese sahipleri iic aydan bir seneye kaclar hapis ve bes yiiz liradan bes. bin
liraya k^dar a^n* para cersasina tabi vatulur.

MADDE 2 —- Tesbit edilmis olan
satis fiatlerine riayet etmoyen miiessese
loriie salahiyetli sahislar bir aydan bir
kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya
a.<hi' r-ara cezasile cezalandirikrlar.

MADDE 3 — Maliyet ve toptan fiat tetkikati sirasmda smai miiesseselerce kcndileriue
tevdi edilmi§ evrak ve vesaikten mesleki esrara taalluk edenlerle mahrem tutulmasi icab
edenleri ifsa eden memurlar bir daha Devlet
let hizmetinde kullanilmamak iizere memuriyetten cikanlzr ve hakiarmda aynca takibat
yapilir.

MADDE 3 — Maliyet vc toptan satin fiatlerinin kontrol ve tesbiti i:;in birinci maddcye gore yapilan totkik ncticesinde vakif olacaklari sniari makbul ssfoebe miistenid olmaksizin ifsa edon monrarlci.an bir aydan bir seneye kadar hapislcrme ve iic sene miiddetle Devlet hiziuetinde kullamlmaraalarma hiikmolunur.

MADDE 4 — Bu kaimnun tatbik sekli Iktisad vekaletince hazirlanacak bir nizamname
ile tesbit olunur.

MADDE 4 — Hlikumetin teklifi aynen.

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 5 — Hiikuuietm teklifi aynen.

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikina iktisad
ve Adliyo vekllleri memurdur.
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MADDE 6 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Adliye ve iktisad vekilleri memurdur.
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