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Sanayi sicili hakkında İktisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince 21 . VI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla *rz ederim. 

Başvekil 
A. M endere» 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin son yıllarda süratle gelişen iktisadi kalkınma hareketleri içinde sanayide görü
len inkişaf, bu sahadaki bir boşluğu her zamandan fazla hissettirmeye başlamıştır. Bu da memleke
timizde bir sanayi sicilinin bulunmamasıdır. 

Şimdiye kadar müstakil bir sanayi sicili kurulmamış olduğundan sanayi müesseselerinin kuru
luş ve faaliyetleri, sermayeleri, makine kapasiteleri, sarf ettikleri iptidai hammadde ve elde ettik
leri mamullerin cins ve miktarları, hattâ hali faaliyette olup olmadıkları hakkında istenildiği za
man istifade edilecek ihticaca salih ve memlekete şâmil sıhhatli malûmat elde mevcut değildir. 

Bu itibarla hızla gelişen sanayiimizin inkişaf seyrini takibetmek ve istenilen malûmatı her za
man hazır bulundurmak maksadiyle bir sanayi sicili tesisine şiddetle ihtiyaç ve zaruret vardır. 

Bu sicil kurulduğu takdirde, sanayi politikasının müspet rakama dayanan malûmata istinadet-
tirilmesi, memleket ihtiyacının zamanında karşılanması, alınacak himaye tedbirlerinin isabetli olma
sı imkânları daha kuvvetle elde edilmiş olacaktır. 

Bu suretle millî ekonomi ile olan yakın münasebat ve alâkası yanında umumi kalkınma ve in
kişafımızda üstün bir rolü olan sanayiin bellibaslı problemlerinin kül halinde ele alınması ve mü
talâası kolaylaşacak ve yapılacak tetkik ve çalışmalar daha verimli olacaktır. 

Sanayi müesseselerinin tescilini yapmak ve onların iktisadi ve sınai faaliyetlerini yakından ta
kibetmek, lüzumlu malûmatın toplanmasını temin etmek maksadiyle ilişik sanayi sicili kanun lâyi
hası hazırlanmıştır. 

Lâyihanın maddeleri hakkındaki mucip sebepler aşağıda sıralanmıştır. 
1 nei madde : Bu madde ile «sanayi işletmesi» ve «sanayi işleri» nin tarifi yapılmış ve bu kanu

nun şümulüne giren diğer faaliyetler gösterilmiştir. Maddede, el ve ev sanatlariyle küçük tamirha
nelerin kanun şümulü haricinde bırakıldığı sarahatle ifade edilmiş, ancak, bu gibi sınai faaliyetle
rin teşkilât, imal ve istihsal ettiği maddelerin nev'i ve miktarı bakımından lüzumu halinde kanuna 
tâbi kılınmaları hususu derpiş edilerek bunun için İktisat ve Ticaret Vekâletine takdir hakkı veril
miş ve bu yola gidildiği takdirde ilân lüzumu da ifade olunmuştur. 

Kanunda «el ve ev sanatları» ve «küçük tamirhaneler» denmişse de bunların tarifine gidilmemiş
tir. El ile, tezgâh, çekiç, keser gibi basit vasıtalarla küçük dükkân ve evlerde yapılan ve ekseriyetle 
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bir aile halinde yaşıyan insanların yardımlaşmasiyle icra olunan «el ve ev sanatları» mahiyetleri iti
bariyle kanunun şümulü haricinde bırakıldığı gibi, basit vasıtalarla ve ileri bir teknik bilgiye dayan-
mıyan faaliyetlere mevzu teşkil eden küçük tamirhaneler kanunun şümulü haricinde bırakılmıştır, 

2 nci madde : Bu madde, kanunun tatbikatında üç istisnayı tesbit etmektedir. Bunlar : 
a) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine tâbi yerlerden alınacak sanayi siciline lüzumlu ma

lûmat ve senelik işletme cetvelleriyle istenilen hususların İktisat ve Ticaret Vekâletine Petrol Dai
resince verileceğidir. Malûmatın Petrol Dairesince toplandığı göz önünde bulundurularak bu hüküm 
sevk olunmuştur. 

b) Sınai faaliyetler meyanmda Millî Müdafaa Vekâletine bağlı sanayi işletmelerinin de bulun
duğu, ancak bunların kuruluş maksatlâriyk faaliyetlerinin verim ve neticelerinin arz ettiği ehemmi
yet nazara alınarak sanayi siciline geçirilmesi lâzımgelen malûmatın tâyini hususunda bu işletme
lerin bağlı bulunduğu Millî Müdafaa Vekâleti ile müştereken yapılacak bir talimatname ile tanzimini 
zaruri kılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası bu zararetle vaz'edilmişir. 

c) Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine bağlı smai mahiyetteki işletmelerin tefrik edilmiş muay 
yen bir sermayeleri olmadığından ve bunlar mütcdavil sermaye ile işlediklerinden ve mevzularının 
da inhisara taallûk etmesi itibariyle faaliyetlerinin serbest rekabet sahasına girmediği nazarı iti
bara alınarak sanayi siciline geçirilmesi lâzımgelen malûmatın İktisat ve Ticaret Vekâleti ile Güm* 
rük ve İnhisarlar Vekâletince önceden tesbitini ieabettirmiştir. Maddenin üçüncü fıkrası da bu zaru
retle tedvin edilmiştir. 

3. ncü madde : Bu madde, sanayi işletmelerinin bir sanayi siciline tescili mecburiyetini vazet
mektedir. Bu suretle maddenin birinci fıkrasiylo sicilin İktisat ve Ticaret Vekâletinde tutulacağı da 
ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkra ile tescil mecburiyetine tâbi tutulan sanayi işletmele
rine bir sanayi sicil vesikası verileceği ve sanayi işletmeleri sahiplerinin bu vesikayı almak ve iea 
bmda ibraz etmek mecburiyetinde oldukları hükümlendirilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, sanayi siciline ne gibi hususatın tescil edileceğini bildirmektedir. Bu 
fıkrada tahdidi bir ifade kullanılmamış, tescil edilecek hususatın sanayi işletmelerinin bünyelerini, 
ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve işletmelerin veya şubelerinin hususiyetlerine göre 
bilinmesine ihtiyacolan hususları ihtiva edecek ve bunlan. İktisat ve Ticaret Vekâleti teebit ve 
ilân eyliyecektir. Sanayi işletmeleri bu malûmatı vekâletçe hazırlanan beyannameye göre yazılı ola
rak bildirecektir. 

4 ncü madde : Bu madde, üçüncü maddede zikri geçen beyannamelerin ne suretle ve nereler
den temin edileceği ve ne zaman doldurulup idareye ne şekilde verileceği belirtilmektedir. 

5 nci madde : Bu madde, tescilleri yapılmış olan sanayi işletmelerinin tescilden sonra ne gibi 
ahvalde hangi malûmatı vermek mecburiyetinde olduklarını hükme bağlamıştır. 

6 nci madde : Maddenin birinci fıkrası, müseccel sanayi işletmelerinin senelik faaliyetlerini mu
ayyen şekilde ve muayyen müddette sicili tutmakla vazifeli İktisat ve Ticaret Vekâletine bildir
mek mecburiyetini vaz'etmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile memleket sanayiinin yakından takibi ve bilhassa devletin sanayi 
politikasının yürütülmesi ve himaye tedbirlerinin zamanında ve lüzumu miktarında alınması mak
satlarının tahakkuku bakımından her zaman yeni bâzı malûmatın alınması zarureti düşünülerek 
bunları sanayi işletmelerinden istemek salâhiyeti de mezkûr vekâlete verilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, hususi bir vaziyeti tesbit etmiştir. Bu fıkra, işletmelerin arz ettiği 
hususiyetler nazara "alınmak suretiyle bâzı işletmelerin tâbi olacağı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Maddenin son fıkrası, sanayi sicili ile takibolunan maksadın tahakkuku için işletme sahiple
rine tahmil edilen mecburiyet ve mükellefiyetlerin mücbir sebeplerle ifa olunmaması halinde, bu 
durumda olan isletme sahiplerinin ne şekilde hareket edecekleri ve kendilerine yukarda geçen hü-
kümlerdeki mehiller haricinde ne suretle yeni bir mühlet verileceği hakkında hüküm ihtiva etmek
tedir. 
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7 nci madde : Bu madde, münferit sanayi müesseselerine ait malûmatı rakiplerinin öğrenmeme
sini temin maksadiyle tedvin edilmiştir. 

Sicilde mevcut malûmatın memleket sanayiinin inkişafında, sanayicilerin teşvik ve takviyesin
de ve muayyen sanayi kollarında yeni teşebbüslere gireceklere muhtacoldukları umumi malûma
tı vermekte kullanılacağı tabiîdir. 

Sanayi sicilini tutmakla vazifeli ve memleket sanayi politikasını idare etmekle mükellef İkti
sat ve Ticaret Vekâletinin sicilde mevcut malûmatı kullanacağı ve istiy enlere takdir hakkını kul
lanarak müsaade edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Yalnız vekâletler sanayi ile ilgili kanun 
ve karar hazırlıklarında bu sicilden istifade edecekleri de açık olarak ifade edilmiştir. 

8 nci Madde : Bu madde ile, evvelki maddelerde vaz'edilmiş olan mecburiyetlerin ifasiyle 
mükellef hakrki şahısların kimler olduğu bildirilmiş, bu suretle mütaakıp maddelerdeki cezai n*ü-
eyyidelerin tatbiki hususunda vuzuh temin edilmiştir. Maddenin son fıkrasında 9 ncu maddede 
zikri geçen «kimseler» in de bu maddede gösterilen şahıslar olduğu sarahatle ifade edilmiştir. 

9 ncu Madde : Bu madde, kanunun cezai müeyyidesini ihtiva etmektedir. Sicil Kanunu ile ta-
kibedilen maksat ve gayenin tahakkuku bu kanunda vaz'edilmiş olan mecburiyetlere riayet ile 
mümkün olacaktır. Ancak istenen malûmatın verilmesinde ve verilmiş malûmatın istenilene uy
gun olup olmadığının tesbitinde sicili tutmakla salahiyetli ve vazifeli kılınan vekâletin takdiri 
ehemmiyet arz edecektir. Bu mülâhaza ile bu suçlardan dolayı re'sen yapılacak tatbikatın bâzı ah
valde maksada aykırılık teşkil edeceği ve tatbikattan sonra İktisat ve Ticaret Vekâletinin ma
lûmatına müracaat ve hâdise hakkında takdirî görüşünün alınması zarureti hâsıl olacağı cihetle 
bu kanuna göre yapılacak cezai takibat İktisat ve Ticaret Vekâletinin yazılı müracaatine bağ
lanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, bu suçlarda salahiyetli mahkemeyi tâyin etmektedir. 
Son fıkrası, tekerrür halinde cezanın İM misli olarak verileceği hükmünü muhtevidir. 
10 ncu madde : Bu madde, sanayi sicilinin ihtiva ettiği malûmatın aleni olmaması hususu ile il

gili bir hükmü ihtiva etmektedir. O da bu sicilin tesis ve tadilinde nazarı itibara alman vesikaların 
ve senelik işletme cetvellerinin muhteviyatının memurlar tarafından ifşası halinde 9 ncu maddede 
suç sayılan fiiller ile aynı derecede kabul edilmiş ve aynı cezalarla tecziye esası vaz'olunmuştur. 

11 nci madde : Bu madde, bu kanuna göre yapılacak takibatın İktisat ve Ticaret Vekâletinin ya
zılı müracaatına bağlı bulunması hükmü ile ilgilidir. 

Vekâletin yazılı müracaatı üzerine yapılan takibatın veya açılmış âmme dâvasının neticesinin ve
kâletçe bilinmesi lâzimesini hükümlendirmiştir. 

Muvakkat madde : Bu madde, kanunun meriyete vaz'ı tarihinde mevcudolan sanayi işletmelerinin 
faaliyette olup olmamaları ile mukayyet olmaksızın İktisat ve Ticaret Vekâletince tâyin ve ilân olu
nacak müddet içinde temin edecekleri beyannamelerle işletmeleri hakkında gerekli malûmatı verecek
lerine dairdir. 

Bu suretle kanunun meriyete girdiği tarihten evvel kurulmuş faaliyette olan ve olmıyan sanayi 
işletmeleri o günkü durumları ile sicile geçirileceklerdir. 

Maddenin son fıkrası, gayrimelhuz vaziyetleri, mücbir sebep beyaniyle bildirilecek durumları na
zarı itibara alarak işletmelere tescil olunmaları hususunda lüzumunda mütemmim mühlet verilmesi 
imkânını da vekâlete vermektedir. 

Maddenin son fıkrası ile lâyiha kanunlaştıktan sonra istenecek malûmata ait cetvellerin ihzarı ve 
bastırılıp dağıtılması için bir aylık müddet konmuştur. 

12 -13 ncü maddeler : Mûtat maddeleri teşkil etmektedir. 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Esas No: 1/504 

Karar No: 3 
\ 

10 . XII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Sanayi sicili hakkında kanun lâyihası, en
cümenimize havale buyurulmuş olmakla, ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Esbabı mucibede etraflı bir şekilde serdedi-
len hususlar yerinde görüldüğünden mezkûr lâ
yihanın esası kabul edilerek maddelere geçil
miş, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve muvakkat 
madde aynen, 3 ncü madde icabında kelimesin
den sonra (Vekâletin salahiyetli memurlarına) 
cümlesinin ilâvesiyle, 9 ncu maddede ise 200 
lira (500) e, 1 000 lira (2 000) liraya yüksel
tilmek suretiyle meriyet ve yürürlük maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. ^ 

İktisat Encümeni 
Reisi 
Uşak 

H. Gedik 
Kâtip 

Kütahya 
A. G. Bubik 

Giresun 
T. İnanç 

Kastamonu 
N. 8. Nabel 

Ankara 
A. Gedikoğlu 

İstanbul 
8. Gögen 
Seyhan 

E. Batumlu 

M. M. 
Zonguldak 

S. Başol 

Aydın 
N. îyriboz 

İstanbul 
H. Soriano 

Van 
H. Durmaz 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 1/504 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

4 . IV . 1957 

Hükümetin sevk ettiği ve İktisat Encümeni-
nince müzakere ve kabul edilen Sanayi Sicil ka
nun lâyihası, encümenimize tevdi buyurulmakla 
müzakere edildi. 

Sanayiimizin son senelerde büyük inkişaflar 
kaydettiği, fakat elimizde katî rakamlar mevcut 
olmadığından bu inkişafın derecesini tesbit ve 
seyrini takibe imkân bulunmadığı, şimdiye ka
dar müstakil bir sanayi sicili kurulmamış oldu
ğundan sanayi müesseselerinin kuruluş ve faali
yetleri, sermayeleri, makina kapasiteleri, sarf et
tikleri iptidai hammadde ve vüeude getirdikleri 
mamullerin cins ve miktarlarını, hattâ faaliyette 
olup olmadıkları hakkında sıhhatli malûmat 
mevcut olmad'gı, bu sebepten hızla gelişen sa
nayiimizin inkişaf seyrini takibetmek ve isteni
len malûmatı her zaman hazır bulundurmak 

maksadiyle hazırlanmış olan Sanayi Sicil kanun 
lâyihası İktisat Encümenine mütenazır olarak 
encümenimizce de muvafık görülmüş ve aşağıda 
arz olunan mucip sebeplere dayanılarak alâkalı 
Hükümet mümessillerinin huzuru ile müzakere
sine geçilmiştir. 

1. Hükümet tarafından hazırlanıp İktisat 
Encümenince cüzi bir değişiklikle kabul edilen 
kanun lâyihası maddelerinin yazılışı, tatbikatta 
yapılacak muamelelerin sırasını' takibetmediği 
görülerek bâzı maddelerin yerlerinin değiştiril
mesi, 

2. Bâzı maddeler kanun tekniğine uygun 
olarak yazılmadığından redaksiyona tâbi tutul
ması, 

3. Bâz1 maddelerin de istenilen maksadı ifa
de etmediğinden yeniden tertibi, 
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4. Bâzı fıkralara İüzum görülmediğinden ka

nun lâyihasından çıkarılması, 
5. Kanun lâyihasının muhtelif maddeleri ile 

tahmil olunan mükellefiyetlerin, bir ceza ile ve 
tek madde halinde tedvininin doğru olamıyacağı 
mütalâa edilerek suçların derecesine göre değişik 
müeyyidelerin ayrı ayrı maddeler halinde hazır
lanması, uygun görülmüş ve birinci madde redak
siyona tâbi tutulmuş, ikinci madde yeniden ka
leme alınarak altıncı madde olmuş, üç ve dördün
cü maddelerin bâzı fıkraları birleştirilerek ikin
ci, üçüncü maddenin bir fıkrası da müstakilen 
üçüncü madde olarak tedvin edilmiş, 5 ve 6 ncı 
maddeler redaksiyona tâbi tutularak sıraya göre 
4 ve 5 nei maddeler olmuş, yedinci made yeniden 
hazırlanmış, 8 nci madde redaksiyona tâbi tutul
muş, 9 ncu madde yeniden kaleme alınıp ve par
çalanarak 9, 10, 11, 12, 13, 14 ncü maddeler mey
dana getirilmiş, 10 ncu madde kaldırılarak 7 nci 
maddenin nihayetine bir fıkra halinde ilâve edil
miş, 11 nci madde redaksiyona tâbi tutularak 15 
nci madde vücuda getirilmiş, muvakkat madde 
redaksiyona tâbi tutulmuş, 12 nci madde 16, 13 
ncü madde de 17 nci madde olarak kaleme alın
mıştır. 

Adalet Encümenince hasırlanan lâyihadaki ter
tibe göre maddelerin izahı 

Birinci madde : Sanayi işletmesi ve sanayi iş 
yerlerini tarif eden Hükümet teklifinin birinci 
maddesinin birinci fıkrasındaki (hayvan kuvveti) 
ibaresinin sanayiin makinalaştığı bir devirde bu 
kanunda yer almasının uygun olamıyacağı mü-
lâhazasiyle çıkarılmış, fıkraya daha geniş bir mâ
na vermek için (cihaz, tezgâh, alet veya diğer va
sıta ve kuvvetlerin) ibaresi ilâve edilmiş, (istih
sal yapan) kelimesi yerine de (istihsal eden) tâ
birinin konması muvafı kgörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki (kudret enerji
si) tâbirindeki kudret kelimesinin yine enerji 
mânasına geldiği mütalâa edilerek (ve sair ener
j i ) , (inşası) kelimesinin (inşaat) şeklinde yazıl
ması kararlaştırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkra
ların arasına (ancak) kelimesinin ilâvesiyle her 
iik fıkra birleştirilerek tek ve üçüncü fıkra ola
rak aynen kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

İkinci madde : Hükümet lâyihasındaki ikinci 
madde, bu kanuna göre malûmat vermesi icabe-
den müesseselerden istisnai hükümlere tâbi olan
ları saymaktadır. 

Kanun tertip tekniğine göre bir fikrin pren
sibini ifade etmeden istisnasını zikretmek ve mad
deleri bu sıraya göre tertip etmek uygun olamı-
yacağından bu istisnaya taallûk eden hüküm en
cümenimizin hazırladığı lâyihada altıncı madde 
olarak yer almış ve bu husustaki fikir değişiklik
leri de altıncı maddenin esbabı mucibesinde ber-
tafsil zikrolunmuştur. 

Hükümet lâyihasının üçüncü maddenin birin
ci fıkrası, sanayi işletmelerinin sicile kaydolun
mak mecburiyetini, ikinci fıkrası, tescil edilen iş-
letmeelrin bir sicil vesikası almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmelerini, üçüneü fıkra ile de ne gibi 
malûmatın sanayi siciline kaydolunacağı husus
larını ihtiva etmektedir. 

Dördüncü maddede ise tescil olunabilmek için 
müracaat olunacak makam ve müracaat yolları 
ifade edilmektedir. 

Yukarda izah ettiğimiz Hükümet lâyihasının 
ikinci ve encümenimizin altıncı maddesi için 
nıevzuubahsolan tertipsizlik hali Hükümet tasa
rısındaki üçüncü ve dördüncü maddeler içinde 
aynen vâridolduğundan bu maddelerin tertip
lerinde değişiklik yapılarak üçüncü maddenin 
bir ve ikinci fıkraları birleştirilerek ikinci mad
denin birinci fıkrası, dördüncü madde de ikinci 
maddenin ikinci fıkrası olarak lâyihamızda ter
tiplenmiş, fikir ve mâna aynen muhafaza edil
miştir. 

Üçüncü madde: Hükümet tasarısı metninde 
üç fıkra olarak hazırlanan üçüncü maddenin bi
rinci ve ikinci fıkraları encümenimizce ikinci 
maddenin birinci fıkrası haline getirildiği ikin
ci maddede bertafsil izah olunmuştur. 

Üçüncü maddenin geriye kalan üçüncü fık
rası müstakil üçüncü madde olarak kabul ve ifa
de olunmuştur. 

Dördüncü madde: Hükümet tasarısının be
şinci maddesi sanayi siciline kaydolunmuş işlet
melerin durumunda vukua gelecek değişikliğin 
ne gibi hal ve şartlar dâhilinde İktisat ve Tica
ret Vekâletine bildirileceğinden bahsolunmakta-
dır. Maddenin Hükümet tasarısındaki tarzı ter
tibi muvafık mütalâa olunamamış, fikir ve mâ
naya müessir olmıyacak şekilde yeniden kale
me alınarak lâyihada dördüncü maddeyi teşkil 
etmiştir. 

Beşinci madde: Hükümet lâyihasının altıncı 
maddesi dört fıkra halinde tertiplenmiş olup 
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maddelerde yapılan yer değişikliği sebebiyle lâ
yihamızda beşinci maddeyi teşkil etmiştir. 

Bu maddenin birinci fıkrası üzerinde esaslı 
bir değişiklik yapılmayıp fıkranın başındaki 
(birinci maddede yazılı) ibaresi, mâna ve mef
hum itibariyle zait görülerek fıkradan çıkarıl
mış ve (. . . . 4 ay içinde dördüncü maddede 
gösterildiği veçhile . . .) ibaresi yeni metinde 
(. . . . 4 ay içinde ikinci maddede yazılı olduğu 
veçhile . . .) şeklinde değiştirilmiştir. 

Sanayi sicili tesisinden istihdaf olunan mak
sat ve netice açık bulunduğuna ve gayenin ta-
hassulû için lüzumlu malûmatı isteme yetkisi 
mezkûr maddelerle Vekâlete sağlanmış bulun
masına ve bunun için hazırlanacak formül ve 
cetvellerde Vekâlet tarafından bizzat tertibedi-
leceğine göre, alâkalı mevzular dışında da malû
mat istenebileceği zehabını tevlidedecek olan bu 
maddedeki ikinci fıkranın tayyı münasip görül
müştür. 

Hükümet lâyihasının altıncı maddesinin 
üçüncü fıkrasını teşkil eden metin, lâyihamızda 
beşinci maddenin ikinci fıkrası olarak yer al
maktadır. Bu fıkra sanayi erbabının birinci 
fıkraya göre vereceği senelik işletme cetvelleri
nin muhik ve mücbir sebepler dâhilinde zama
nından daha geç verme sebeplerini yani istisnala
rı zikretmektedir. Hükümet lâyihasmdaki me
tin aynen alınmış, yalnız (. . .hususi bir ticari 
yıl tâyin edilen sanayi işletmeleri) tâbirinden 
sonra (aldıkları müsaade yazısı tarih ve numa
rasını birinci fıkrada tâyin edilen müddet için
de Vekâlete bildirmek şartiyle) ibaresi ilâve 
edilmiş ve yine (senelik işletme cetvellerini) iba
resinden sonra (Maliye Vekâletince) cümlesi ilâ
ve olunmuş ve madde değişikliği hasebiyle fık
ra sonundaki (dördüncü madde) tâbiri (ikinci 
madde) olarak kabul edilmiştir. 

Dördüncü fıkra hükümet tasarısında olduğu 
gibi kabul olunmuştur. 

Altıncı madde : Encümenimizin hazırladığı 
lâyihanın altıncı maddesi, hükümet teklifinin 
ikinci maddesini teşkil eylemektedir. Lâyihamı
zın ikinci maddesinin esbabı mucibesinde kısmen 
zikrolunduğu veçhile istisnaların prensipten ev
vel mevzuubahsolunması, kanun tertip ve tekni
ğine uygun düşmediğinden bu istisna fikir ve 
maksadı lâyihamızda altıacı maddede yer almış
tır. 

Kanunun ruh ve maksadına göre bütün sana
yi müesseselerinin İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
istediği sicile kaydolunma ve senelik işletme cet
vellerini verme prensibi encümenîmizce de kabu
le şayan görülmektedir. Millet ve memleket men
faati, bâzı müesseselerin durumunun ve iştigal 
mevzularının kısmı mahremiyet şartlan içinde 
olsa dahi, bu kanunun tahmil ettiği vecîbelere 
uyarak İktisat ve Ticaret Vekâletine senelik cet
veller doldurmak ve sicile kaydolunmak suretiyle 
bâzı zararların tevlidedeceğini âmir bulunması 
hasebiyle bu istisna prensibi de encümenimizce 
muvafık bir noktai nazar olarak mütalâa olun
muştur. 

Hükümet lâyihasmdaki ikinci madde bu is
tisnaları ifade ederken Millî Müdafaa, Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletine bağlı müesseselerle, 6326 
sayılı Petrol Kanunu hükümlerine tâbi petrol 
imalât ve tasfiyehanelerinin ve bunlara mütefer-
ri tesislerin madlede yer almasını tecviz eylemiş 
ve bu tadadedilen müesseselerden gayrisinin de 
senelik işletme cetveli vermeye ve sanayi siciline 
kaydolmaya mecbur olacaklarını maddenin mef
humu muhalifi ile kabul eylemiş bulunmaktadır. 

Maddenin bu tarzda yazılmış olması iki yön
den mahzurlu görülmektedir. 

1. Evvelâ memleket menfaati mülâhaza-
siyle mahremiyeti icabettirecek mevcut müesse
selerin yukarda tadadedilen üç grup teşekkül
den ibaret bulunmıyacağı gibi, bu üç grupa dâ
hil bütün tesislerin mutlak bir mahremiyet şar
tını ihtiva edemiyecekleri düşünülmüş, ilerde te
şekkül edecek ve mahremiyet unsurlarını nef
sinde toplıyacak tesislerin kanunun derpiş etti
ği istisnaların dışında kalacağı mütalâa olun
muştur. 

2. Mahremiyet halinin zaman ve şartları
nın müessesenin bünyesindeki tegayür dolayı-
siyle değişmesi de ieabedeceğinden seyyal bir 
mahiyet taşıyan bu halin bir kanun maddesiyle 
dondurulması muvafık görülmemiştir. 

Her iki şıkkı da münasibi gibi kıymetlendir
mek takdir ve tâyin eylemek, memleket menfa
atini de ön plânda tutarak hangi müesseselerin 
senelik cetvel vermek ve sanayi siciline kaydo
lunmak mükellefiyetinden istisna kılınacağı 
hususunun tesbiti, Devletin en salahiyetli bir 
kurulu olan Vekiller Heyetine terk olunması ve 
müesseselerin bünyesinde husule gelecek tahav-
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vüle göre yeni kararlar ittihaz edilmesi sure
tiyle durumlarının tâyini lâyihamızda Vekiller 
Heyetine tevdi edilmiş ve altıncı madde de bu 
tarzda tertiplenmiştir. 

Vekiller Heyeti hangi müessesenin ne dere
ceye kadar kısmi veya tamami bir mahremiyete 
tâbi tutulacağını ve bu halin ne zamana kadar 
devam edeceğini ve bu yönden millet ve mem
leket menfaatinin neyi âmir bulunduğunu el
bette ki, daha iki takdir edecek ve Hükümet 
tasansmdaki mahzurlar kendiliğinden bertaraf 
olunacaktır. 

Yedinci madde : Hükümet lâyihasında ye
dinci madde iki fıkra olarak hazırlanmış olup 
birinci fıkrası mâna ve fikir itibariyle aynen 
kabul edilerek maddenin yazılışında bâzı de
ğişiklikler yapılmış (.„. aleni değildir) ibare
sinden sonra (ancak) kelimesi ilâve edilmiş 
vo (malûmat) kelimesi (malûmattan) yazılmış 
ve fıkranın sonundaki, (müsaadesiyle) tâbi
rinden sonra gelen (kullanılabilir) ibaresi kal
dırılmış, (istifade edilebilir) tâbiri konulmuş
tur. 

Hükümet lâyihasında ikinci fıkra, İktisat 
ve Ticaret Vekâletince tutulan sanayi sicille
rinden diğer vekâletlerin de faydalanabilece
ğini ifade etmektedir. Maddennin birinci fık
rasında ve kanunun tümünün sebebi tedvinin
de Hükümetin ve icabederse Hükümetin bir 
cüz'ü olan İktisat ve Ticaret Vekâletinin mu
vafakatiyle üniversitenin veya her hangi bir 
teşekkülün istifadesi ve dolayısiyle memleke
te bu bilgiden faideli neticeler istihsal olun
ması mündemiçtir. Binaenaleyh bu hususun 
ayrıca ikinci fıkra halinde zikrolunması zait 
görülmüş ve maddeden çıkarılmıştır. 

Hükümet lâyihasının 10 ncu maddesi, sa
nayi sicillerinin tesis ve bu hususta ilgili ma
lûmatın toplanmasiyle vazifeli memurların sa
nayi müesseselerinin mahremiyetine taallûk 
eden bilgileri vazifelerini suiistimal ederek if
şa eylemelerini menetmektedir. Bu hüküm ye
dinci maddenin birinci fıkrasını tamamlayıcı 
mahiyette görülmüş ve bu fıkrayı takiben ka
nunda yer almasının münasibolacağı mülâhaza 
edilmiş bulunduğundan eski 10 ncu madde, me
tinde gösterildiği veçhile yeniden kaleme alı
narak yedinci maddenin ikinci fıkrası haline 
getirilmiştir. 

Sekizinci madde : Bu maddede Hükümet lâ
yihasında olduğu gibi sekizinci madde olarak 
kalmış, maddenin tarzı tahriri değiştirilmiş, is
tenilen malûmatm verilmemesi halinde mesuli
yetin sanayi erbabından kimlere râci olacağı hu
susu daha adilâne ve vazıh olarak ifade edilmek 
istenilmiştir. 

9, 10, 11 nci maddeler : Hükümet lâyihasın
da 9 ncu madde bu kanundaki cezai müeyyi
deleri nefsinde toplamış bulunmaktadır. Eski
den 4 fıkra halinde tertiplenmiş olan madde 
kanunun muıhtelif maddelerindeki hususatm 
vehamet ve suçluluk derecesini aynı derecede 
kabul ederek tek bir ceza ile tecziye yoluna git
mektedir. Halbuki yeni tertipte birbirinden 
farklı olan fiillere karşı yine farklı cezalar dü
şünülmüş ve yeni 9 ncu madde encümenimizce 
hazırlanan lâyihanın ikinci maddesindeki (sa
nayi siciline tescil edilmemek) ve dördüncü 
maddedeki (değişiklikleri bildirmemek) ve be
şinci maddedeki (senelik işletme cetvellerini 
vermemek) gibi fiil ve hareketleri aynı mahi
yette telâkki edilerek aynı ceza ile tecziye yolu
na gitmiştir. 

Hükümet lâyihasında 9 ncu maddenin 4 ncü 
fıkrası, bu kanunda yazılı suçların tekerrürü 
halinde cezaların iki misli verileceğini âmirdir. 
Encümenimiz Hükümet lâyihasmdaki 9 ncu 
maddeyi parçalamış, suçları ehemmiyet dere
cesine göre muhtelif maddelere ayırmış bulun
duğundan yeni metinde dördüncü fıkranın ay
nen bırakılması uygun görülmemiş, lâyihamızın 
9 ncu maddesi nihayetine tekerrürü halinde ha
pis ve para cezalarının ikisinin birlikte verile
ceği hükmü ilâve edilmiş, diğer maddelerdeki 
cezaların tekerrürü halinde umumi hükümlere 
nazaran Ceza Kanunundaki müeyyidenin tatbi
ki uygun mütalâa edilmiştir. 

10 ncu madde ise ikinci maddedeki (aldığı 
vesikayı salahiyetli memurlara ibraz eyleme
mek) fiilinin cezasını ihtiva etmektedir. Bu 
hal elbette ki, 9 ncu maddenin istihdaf ettiği 
fiillerden daha az vahîm telâkki edilmiş ve ona 
mütenazır olarak daha hafif ceza ile tecziye 
edilmesi münasibolacağı mülâhaza olunmuş ve 
madde ona göre tertiplenmiştir. 

11 nci madde, kasten hilafı hakikat malû
mat verenlerin daha ağır bir ceza ile tecziye
sini istihdaf etmektedir. Elbette ki, bu hal ge-
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rek içtimai ve iktisadi neticeleri bakımından ve 
gerekse ceza bakımından diğer maddelerden 
farklı olmalıdır. 

On ikinci madde : 12 nci madde ise yedinci 
maddede bahis konusu olan vazifeli memurlar
la alâkalı cezai bir hükmü ihtiva ve ifade et
mektedir. I 

On üçüncü madde : Bu madde, Hükümet lâ
yihasının 9 ncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yer almış bulunmaktadır. Eski metinden (sala
hiyetli cumhuriyet müddeiumumiliğine) tâbiri 
çıkarılmış ve (yazı ile müracaatına bağlıdır) 
ifadesi (yazılı müracaatına bağlıdır) şeklinde 
değiştirilmiş ve maddenin bu şekilde yazılmış 
olması, salahiyetli müddeiumuminin tâyininde 
ve müracaatın ona vusulünde kolaylık tevlid-
edebileceği mülâhaza olunmuştur. 

On dördüncü madde : Hükümet lâyihası
nın 9 ncu maddesinin üçüncü fıkrasını teşkil 
eden bu husus, müstakil 14 ncü madde olarak 
tertiplenmiş ve bu kanunun tatbikatından mü
tevellit dâvaların sadece sulh mahkemesince 
rüyet edileceği hükmüne mukabil yeni metin
de 9, 10, 11 nci maddelerdeki hususatm işlet
menin bağlı bulunduğu mahal mahkemesine 
aidolduğu kabul olunmuştur. Bu suretle neti
cesi suça müncer olacak fiil ve hareketler iş
letmenin bulunduğu mahallin gayrisinde vu
kua gelse dahi salahiyetli mahkeme tâyin et
miş olacak ve salâhiyet ihtilâfları bu suretle 
toptan halledilmiş bulunacaktır. Meselâ, hilafı 
hakikat beyannameyi Ankara'da veren bir iş
letme sahibi bu harekâtının muhasebesini işlet
mesinin bulunduğu mahal mahkemesinde göre
cektir. 

On beşinci madde : Hükümet lâyihasının 11 
nci maddesini teşkil eden bu maddedeki mâna 
ve maksadına sadık kalınarak maddenin yazılış 
tarzı değiştirilmiştir. 

Muvakkat madde : Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte mevcudolan sanayi işletmeleri
nin nasıl tescil edileceğini gösteren Hükümet 
lâyihasmdaki muvakkat madde tertipteki de
ğişikliğe göre madde numarası, kelime, tâbir 
değişiklikleri ve bir ibarenin çıkarılması ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında (neşri tarihin
de) yerine kanuni tâbir olan (meriyete girdiği 
tarihte) ibaresinin, (âmirlerinden) kelimesinin-
(amirliğinden) yazılması, (edilip) kelimesi ye
rine (edip) kelimesinin ilâvesi, (4) rakamının 
(2) yapılması, (bunlarda bulunmadığı takdir
de) ibaresinin fıkradan çıkarılması uygun gö
rülmüştür. 

ikinci fıkrada devamlı olarak mehil isten
mesini önlemek maksadiyle mehil kelimesinden 
evvel (katî) kelimesinin ilâvesi suretiyle kabu
lü uygun görülmüştür. 

On altıncı madde : Bu kanunun meriyet ta
rihini gösterir, Hükümet lâyihasmdaki 12 nci 
madde, vekâletin tanzim edeceği beyanname ve 
cetvellerin ihzarını ve sanayicilerin bildirecek
leri malûmatı noksansız hazırlamalarını temin 
etmek maksadiyle bir aylık müddet iki aya çı
karılarak aynen alınmış ve 16 nci madde olarak 
ifade edilmiştir. 

On yedinci madde: Kanunda yeni maddeler 
ülâve edildiğinden Hükümet teklifindeki 13 ncü 
maddenin 17 nci madde olarak aynen kabulü 
muvafık görülmüştür. 

Yukardaki esaslara göre yeniden haz.r!ymm 
kanun lâyihası Umumi Heyetin tasviplerin»' arz 
edilmek üzere ilişikte Yüksek Reisliğe sıauıiıir. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Aydın Tokad 

C. Ülkü O. Hacıbaloğlu 
Kâtip 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Bingöl 

N. Araş 
Çoruh 

M. onat 
Hatay 

F. At aharı 
Konya 

H. Ay diner 
Zonguldak 

iV. Kirişçioğlu 

Afyon K. 
S. Koraltan 

Burdur 
N. Kayaalp 

Erzurum 
A. Eryurt 

Kars 
/. Us 

Yozgad 
M. Ataman 

Zonguldak 
E. Sayar 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Sanayi sicüi kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Bir maddenin vasıf, şekil, has
sa veya terkibini el emeği, hayvan kuvveti veya 
makine, yahut sair vasıtaların yardımı ile kısmen 
veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri 
işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imâl ve
ya istihsal yapan yerlerle madenlerin çıkarılıp 
işlendiği yerler «sanayi işletmesi» ve buralarda 
yapılan işler «sanayi işleri» sayılır. 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan mües
seselerle elektrik, kudret enerjisi istihsal eden 
santraller, gemi inşası gibi büyük inşaat yerleri 
de bu madde şümulüne girer. 

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu 
kanuna tâbi değildir. 

Bunlardan teşkilâtı, imâl ve istihsal ettiği 
madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tâ
bi olacaklar, iktisat ve Ticaret Vekâleti tâyin ve 
ilân edebilir. 

MADDE 2. — 6326 sayılı Petrol Kanunu hü
kümlerine tâbi petrol imalâthane ve tasfiyehane
lerine ait sanayi siciline lüzumlu malûmat ile 6 
ncı maddede yazılı senelik işletme cetvelleri Pet 
rol Dairesince iktisat ve Ticaret Vekâletine veri
lir. " . 

Millî Müdafaa Vekâletine bağlı işletmelerden 
sanayi sicili ve senelik işletme cetvelleri için han
gi malûmatın isteneceği, iktisat ve Ticaret ve 
Millî Müdafaa vekâletlerinin müştereken hazırla
yacakları bir talimatname ile tesbit edilir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğüne ait fabrika 
ve tesislerden istenecek malûmat, iktisat ve Ti
caret, Gümrük ve inhisarlar vekâletlerince önce
den müştereken tesbit edilir. 

MADDE 3. — Sanayi işletmelerinin, iktisat 
ve Ticaret Vekâletinde tutulacak bir sanayi sici
line tescil ettirilmesi mecburidir. 

Her sanayi işletmesine iktisat ve Ticaret Ve
kâleti tarafından bir sanayi sicil vesikası verilir. 
Sanayi işletmeleri sahipleri bu vesikayı almaya 
ve icabında ibraz etmeye mecburdurlar. 

Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve fa
aliyeti hakkında malûmat, sermaye (yerli ve ya
bancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler), 
makine ve tesislerin cinsi, nev'i, miktarı, imal 
ve istihsal kudretleri gibi bunların bünyelerini, 
ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADtLl 

Sanayi sicüi kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir, 

2 nci maddesi 

MADDE 3. — Sanayi işletmelerinin, iktisat 
ve Ticaret Vekâletinde tutulacak bir sanayi si
ciline tescil ettirilmesi mecburidir. 

Her sanayi işletmesine iktisat ve Ticaret 
Vekâleti tarafından bir sanayi sicil vesikası 
verilir. Sanayi işletmeleri sahipleri bu vesikayı 
almaya ve icâbında vekâletin salahiyetli me
mnularına' ibraz etmeye mecburdurlar. 

Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve 
fâaliyeti hakkında malûmat, sermaye (yerli ve 
yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıy
metler) makina ve tesislerin cinsi, nev 'i, mik
tarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunların 

(S. Sayısı : 152) 



B*. 

sanayi işletmesinin veya kolunun özelliklerine 
göre, îktisat ve Ticaret Vekâletince tesbit. edilip 
Üân edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile is
tenecek olan bilgiler kaydedilir. 

MADDE 4. — Sanayi işletmeleri, mahallin 
en büyük mülkiye amirliklerinden, bunlarda bu
lunmadığı takdirde îktisat ve Ticaret Vekâletin
den alacakları sanayi sicil beyannamelerini, işle
meye başladıkları tarihten itibaren en geç iki ay 
içinde doldurup mülkiye amirlikleri vasıtasiyle 
veyahut doğrudan doğruya taahhütlü olarak pos
ta vasıtasiyle vekâlete göndermeye mecburdur
lar. 

MADDE 5. — Sanayi siciline tescil edilen 
sanayi işletmeleri, aşağıda yazılı halleri, vuku
undan itibaren en geç bir ay içinde yazı ile, 
4 ncü maddede gösterildiği veçhile mahallî 
mülkiye amirliği vasıtasiyle veya posta ile ve
yahut doğrudan doğruya, îktisat ve Ticaret Ve
kâletine bildirmeye mecburdurlar. 

a) 3 ncü maddenin 3 ncü bendine istinaden 
verilecek beyannamelerde yazılı malûmatta ba* 
değişiklik vukuunda, 

1)) İşletmenin (tamir ve temizleme gibi, 
sebeplerle üç aydan az bir müddetle tatil edil
mesi, imalâtın değiştirilmesi, yapılan işler mev
simlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda 
faaliyete geçilmesi veya faaliyetinin tatili hal
leri hariç) daimî veya muvakkat olarak kapatıl
ması veyahut tekrar faaliyete geçilmesi. 

MADDE 6. — Birinci maddede yazılı sanayi 
işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, îktisat ve 
Ticaret Vekâletince hazırlanacak numunesine 
göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde 
göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonun
dan itibaren en geç dört ay içinde dördüncü 
maddede gösterildiği veçhile îktisat ve Ticaret 
Vekâletine göndermeye mecburdurlar. 

Vekâlet bu kanunda yazılı olanlardan başka 
bilinmesine lüzum gördüğü hususatın bildirilme
sini her zaman istiyebilir. 

Yaptıkları işlerin mevsimlik olması ve bu se
beple hesaplarını takvim yılı sonunda kapatama-
dıklanndan kendilerine Maliye Vekâletince huşu-

ÖL t. 

bünyelerini, ekonomik ve teknik durumlarını 
belirten ve her sanayi işletmesinin veya kolu
nun özelliklerine göre, îktisat ve Ticaret Ve
kâletince tesbit edilip ilân edilecek ve ilgililer
den bir beyanname ile istenecek olan bilgiler 
kaydedilir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddesi 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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si bir ticari yıl tâyin edilen sanayi işletmeleri, 
senelik işletme cetvellerini, kendileri için tâyin 
edilen hesap devresi sonundan itibaren en geç 
dört ay içinde ve dördüncü maddede gösterilen 
usule tevfikan iktisat ve Ticaret Vekâletine 
göndermeye mecburdurlar. 

Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebepler ik
tisat ve Ticaret Vekâletince kabul edilmek şar-
tiyle dört ay içinde senelik işletme cetvellerini 
veremiyeceklere mezkûr vekâletçe munzam bir 
müddet verilebilir. 

MADDE 7. — Sanayi sicili aleni değildir. Bu 
kanuna göre alınmış olan malûmat iktisat ve Ti
caret Vekâletince veya bu vekâletin müsaade
siyle kullanılabilir. 

Vekâletler, sanayi ile ilgili kanun ve karar 
hazırlıklarında bu sicilden istifade ederler. 

MADDE 8. —"Bu kanunla ifası mecburi olan 
muameleler, sanayi işletmesi sahibi hakiki şahıs 
olduğu takdirde bu şahıslar ve mevcut ise işlet
me müdürleri, hükmi şahıs olduğu takdirde tem
sil salâhiyetini haiz kimseler ile mevcut ise iş
letme müdürleri tarafından yapılır. 

9 ncu maddenin birinci fıkrasındaki «kimse
ler» tâbiri bu maddede belirtilen şahısları ifade 
eder. 

MADDE 9. — Bu kanunun 2, 3, 4, 6 ncı 
maddeleri ile, muvakkat maddesi hükümlerine 
aykırı hareket eden kimseler il* beşinci madde
ye göre istenen malûmatı vermiyenler veya yan
lış verenler hakkında bir aydan 6 aya kadar ha
fif hapis cezası veya (200) liradan (1 000) lira
ya kadar hafif para cezası veyahut bunların her 
ikisi birlikte verilebilir. 

Bu maddeye göre takibat yapılması iktisat ve 
Ticaret Vekâletinin salahiyetli cumhuriyet müd
deiumumiliğine yazı ile müracaatına bağlıdır. 

Bu husustaki âmme dâvaları sulh ceza mah
kemelerince rüyet ve intacolunur. 

Tekerrürü halinde bu cezalar iki misli verilir. 

MADDE 10. — Sanayi sicilinin tesis ve tadi
linde nazarı itibara alman vesikaların ve sene
lik işletme cetvellerinin muhteviyatını ifşa eden 
memurlar 9 ncu madde mucibince cezalandırılır
lar. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun 2, 3, 4, 6 ncı 
maddeleri ile, muvakkat maddesi hükümleri
ne aykırı hareket eden kimseler ile beşinci 
maddeye göre istenen malûmatı vermiyenler 
veya yanlış verenler hakkında bir aydan altı 
aya kadar hafif hapis cezası veya (500) lira
dan (2 000) liraya kadar hafif para cezası ve
yahut bunların her ikisi birlikte verilebilir. 

Bu maddeye göre takibat yapılması iktisat 
ve Ticaret Vekâletinin salahiyetli Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine yazı ile müracaatına bağ
lıdır. 

Bu husustaki âmme dâvaları sulh ceza mah
kemelerince rüyet ve intacolunur. 

Tekerrürü halinde bu cezalar iki misli ve
rilir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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nü. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre açılmış bulu
nan âmme dâvaları hakkında verilmiş ve kesin
leşmiş olan kararların birer örneği Cumhuriyet 
müddeiumumiliklerince İktisat ve Ticaret Ve
kâletine gönderilir. Ve ayrı bir dosyada muha
faza edilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde mevcudolan sanayi işletmeleri, faali
yette olsun veya olmasınlar İktisat ve Ticaret 
Vekâletince tâyin ve ilân olunacak müddet için
de mahallî mülkiye âmirlerinden veya bunlar da 
bulunmadığı takdirde İktisat ve Ticaret Vekâ
letinden temin edilip dolduracakları sanayi sicil 
beyannamelerini dördüncü madde mucibince İk
tisat ve Ticaret Vekâletine göndermeye mecbur
durlar. 

Bu hususta mücbir sebep beyaniyle müddet 
istiyenlerin müracaatları tetkik ve icabında ken
dilerine İktisat ve Ticaret Vekâletince münasip 
görülen mehil verilebilir. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra meriyete girer. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 . VI . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 
M. M. Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ti. Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve în. Vekili 
// . Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
//. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariicye V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve îç. Mu. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

Ik. E. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sanayi Sicili Kanunu 

MADDE 1. — Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, 
tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile 
kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı 
ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği 
yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik .veya sair 'enerji 
istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şü
mulüne girer. 

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tâbi değildir. Ancak bun
lardan teşkilât, imal ve istihsal ettiği m idde nevi ve miktarı bakımmdan bu ka
nuna tâbi olacakları İktisat ve Ticaret Vekâleti tâyin ve ilân edebilir. 

MADDE 2. — Sanayi İşletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekâletinde tutulacak 
sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının 
icabmda salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir. 

Yeni acılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafmdan tanzim 
kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 ncü madde sara
hati dairesinde doldurup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekâletine veya mahal
lin en büyük mülkive âmirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükellef
tir. 

MADDE 3. — Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında 
malûmat, sermaye (Yerli ve yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler), 
makina ve tesislerin cinsi, nev'i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunların. 
bünyelerini ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her sanayi işletmesinin 
veya kolunun özelliklerine göre İktisat ve Ticaret Vekâletince tesbit edilip ilân 
edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler kaydedilir. 

MADDE 4. — Sanayi siciline kavdedilen sanayi işletmeleri: 
a) 2 nci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malûmatta bir 

değişiklik vukuunda; 
b) İşletmenin daimî veya muvakkat olarak kapatılması veya tekrar faaliye

te geçmesi hallerinde; 
Keyfiyeti, 2 nci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekâletine.bir 

ay zarfında bildirmeye mecburdurlar. 
Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil 

edilmesi, yapılan isler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete 
geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden hariçtir. 

MADDE 5. — Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret 
Vekâletince hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerin
de göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay 
içinde 2 nci madde de yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekâletine gön
dermeye mecburdurlar. t 

Yaptıkları işlerin mevsimlik olması vo bu sebeple hesaplarım takvim yılı so
nunda kapatamadıklarmdan kendilerine Maliye Vekâletince hususi bir ticari yıl 
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tâyin edilen sanayi işletmeleri, aldıkları müsaade yazısı tarih ve numarasını bi
rinci fıkrada tâyin edilen müddet içinde vekâlete bildirmek şartı ile, senelik iş
letme cetvellerini, Maliye Vekâletince kendileri için tâyin edilen hesap devresi so
nundan itibaren en geç dört ay içinde ve 2 nci madde de gösterilen usule tevfikan 
iktisat ve Ticaret Vekâletine göndermeye mecburdurlar. 

Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebepler iktisat ve Ticaret Vekâletince kabul 
edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkûr 
Vekâletçe munzam bir müddet verilebilir. 

MADDE 6. — Kuruluş maksatları ve istihsallerinin mahiyeti bakımından diğer 
müesseselerden ayrı şekilde tescil edilmesi ve malûmat alınması zaruri görülen sı
nai işletmeler, Heyeti Vekile kararı ile tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 7. — Sanayi sicili aleni değildir. Ancak bu kanuna göre alınmış olan 
malûmattan iktisat ve Ticaret Vekâletince veya bu Vekâletin müsaadesi ile istifa
de edilebilir. 

Bunun dışında memurlar vazifeleri icabı vâkıf oldukları malûmatı hiçbir suret
le ifşa edemezler. 

MAPDE 8. — Bu kanunla ifası mecburi olan muameleler sanayi işletmesi sahibi 
hakiki şahıâ ise bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmi şahıs olduğu takdir
de işletme müdürleri tarafından yapılır. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine tevfikan sanayi isletmelerini müddetinde 
sanayi sicilirie tescil ettirmiyenler veya 2 nci maddeye tevfikan verilen beyanna
melerde vukubulan değişiklikleri, kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddptin-
de ilgili mercilere bildirmiyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında ikti
sat ve Ticaret Vekâletine göndermiyenler hakkında bir aydan altı ava kadar hafif 
hapis veya 1Ö0 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ve tekerrürü halinde de 
her ikisi birlikte hükmolunur. 

MADDE 10. — iktisat ve Ticaret Vekâletince verilen sanayi sicil vesikasını 
salahiyetli memurlara ibraz etmiyenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre istenen malûmatı hakikata aykırı olarak bildi
renler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis veya 500 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 12. — Bu kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malûmatı 
mti^aadeMz başkalarına bildiren memurlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis 
ve bu kadar müddet muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası hükmolunur. 

MADPE 13. — Bu kanunun 9, 10 ve 11 nci maddelerine göre takibat icrası, 
iktisat ve Ticaret Vekâletinin yazılı müracaatına bağlıdır. 

MADDE 14. —- 9, 10 ve 11 nci maddelerde yazılı suçlarda ̂ salâhiyet işletmenin 
bağlı bulunduğu mahal mahkemesine aittir. 

MADpDE 15. — Bu kanuna göre açılmış âmme dâvaları hakkında kesinleşmiş 
olan ilâmların bir örneği dâvavı rüyet eden mahkemece iktisat ve Ticaret Vekâle
tine gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

MtFVAKKAT MADDE -— Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcudolan 
sanayi işletmeleri faaliyette olsun veya olmasınlar iktisat ve Ticaret Vekâletince 
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tâyin ve ilân olunacak müddet içinde mahallî mülkiye amirliğinden veya Jktisat 
ve Ticaset Vekâletinden temin edip dolduracakları sanayi sicil beyannamelerini 2 
nci madde mucibince iktisat ve Ticaret Vekâletine göndermeve mecburdurlar. 

Bu hususta mücbir sebep beyanı ile müddet istiyenlerin mülacaatleri tetkik ve 
icabında kendilerine İktisat ve Ticaret Vekâletince münasip görülen katî mehil ve
rilebilir. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinden iki ay sonra meriyete girer. 
MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memur

dur. (Hükümetin 13 ncü maddesi aynen) 

>• •«« 
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