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Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Bir Kurumsallaşma
Örneği Olarak 1930 Sanayi Kongresi
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Özet
22 Nisan 1930 tarihinde Ankara’da düzenlenen Sanayi Kongresi, sanayi sektörünün
sorunlarının belirlenmesi, sektörün yeniden inşa edilmesi ve ilerlemesi için yapılmış ve büyük
ölçüde başarılı olmuş bir organizasyondur. Milli İktisat Tasarruf Cemiyeti’nin organize ettiği
ve hammadde sorunu, sermaye ve kredi sorunu, vergiler, Teşvik-i Sanayi kanunu ve
uygulamaları, standart, rasyonalizasyon ile Ticaret ve Sanayi odalarındaki temsil sorunlarının
tartışılması hedeflenen kongrede her sanayi alanından temsilciler kanun yapıcılarla bir araya
gelmiş ve sektör bazında raporlarını sunmuşlardır. Başarılı olan ve olmayan bütün sanayi
dallarının tespit edildiği kongrede, temsilcilerle birlikte 80 kişi konserve sanayi, değirmen ve
ekmekçilik sanayi, bisküvi, çikolata ve şeker sanayi, ıtriyat-ispirto- şarap sanayi, sirke sanayi,
kimya ve zeytinyağı sanayi, yün mensucat sanayi, ipek mensucat sanayi, trikotaj sanayi, halı
sanayi, taş, çini çimento sanayi, kömür ve maden ihracı sanayi, madeni mamulat ve makine
sanayi, kereste mobilya ve orman sanayi, deri kundura sanayi ve umumi komisyon
kategorilerinden istediklerinde fikir beyan etmiş ya da rapor sunmuştur. Bazı raporların kabul
edildiği kongre, dönemin sanayileşme hareketini olumlu yönde etkilemiştir. Çalışmamızda,
kongrede sonrası ilk beş yıllık zaman dilimi içinde çıkarılan ve yasal zorunluluğu bulunan
kararlar tespit edilmeye çalışılacaktır.
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1930 Industrial Congress as An Economic Institutionalization
Example During Early Republic Era

Abstract
Industrial Congress organized in Ankara on 22 April 1930 was held for determining the
problems of the industrial sector and rebuilding/advancing the sector and it pretty much
succeeded. Organizer of the congress was National Economic Savings Union and topics
planned to be discussed were raw material problem, capital and credit problems, taxes, Industry
Encouragement Law and its implications, standards, rationalization and problems of Chambers
of Commerce and Industry. Delegates from all sectors came together with lawmakers and
presented their sectoral reports. All successful and unsuccessful branches of industry were
determined and 80 people including delegates gave their opinions and present reports on
categories regarding canned food, mill and bread making, biscuits, chocolate and sugar,
cosmetics, spirit and wine, vinegar, chemistry and olive oil, cotton textile goods, silk textile
goods, knitting work, carpet, stone, cement and ceramic, coal and mineral mining, metal
producing and machine, lumber furniture and forest, leather shoe industries and public
commission. Some reports were accepted during the congress and the congress itself effected
the industrialization movement of that period. In this paper, we will try to determine the laws
that had legal obligations introduced in the five-year period afterwards the congress.
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