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Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in, Türkiye'ye gerek hariç
ten ithal suretiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen eşya ve
malzeme içerisine Türkçe prospektüs konulmasına dair kanun teklifi
ile Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un, İthal edilip satışa arz edilecek
mallara ait katalog ve izahnamelerin Türkçeleştirilmesi hakkında
kanun teklifi ve Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları
(2/579, 2/580)

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in, Türkiye'ye gerek (hariçten ithal suretiyle giren
ve gerekse memlekette imal edilen eşya ve malzeme içerisine türkçe prospektüs konulmasına
dair kanun%eklifi. (2/579)
Cumhuriyet ıSenatosu

Başkanlığına

Türkiye'ye hariçıteıı getirilen ve memlekette yapılan alet ve malzeme içine türkçe prospek
tüs konulması mecburiyeti hakkında hazırladığım kanım teklifini ilişikte takdim ediyorum. Ge
rekli işlemin yapılmasına emirlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim.
C. Sen'aıtosu Üyesi
B. Üner

G E R E K Ç E
Türkiye gerek hariçten ithal suretiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen eşya ve
malzeme içerisinde türkçe
bir prospektüs olmadığından kullanılması sırasında birçok güçlük
ler doğmakta bu gibi eşya ve malzeme erken harabolarak millî servetin heder olmasına ıseb'e-bolmaktadn'.
Meselâ: yurda ithal edilen bir ıtraş makinasının kaç volt »oryanla çalıştığı, ne şekilde bir
kordon kullanılması icabettiği, nasıl açılıp 'kapatılması lâzımgeldiği ve ne suretle temizlenme
si icabettiğini bildirir bir taıifnamıesi yoktur.
Bir röntken cihazının nerede ve nasıl kullanılacağı, kaç voltla çalışacağı, makina aksamının
nasıl muhafaza edileceğini bildiren bir broşürü, yoktur. Gayet hassas bir şekilde imal edilen ve
dikkatle kullanulması ioabedcn ve hastanelere alman tıbbi cihazların hiçbirinde hir tarif name yok
tur. Bir düdüklü tencerenin kaç dereceye tahammül edeceği, kaç saat kullanılacağı, nasıl tanzimlcneceği yazılmış değildir.
Bir otomobilin dahi kullanma şeklini gösterir bir broşür yoktur. Hangi çeşit yağ ve benzin
yaktığı ve meselâ ilk kullanıldığı zaman kaç kilo metre süratle gitmesinin doğru olacağı, ne ka
dar zamanda yağlanması icabettiği belli değildir.
Hulâsa, gayet titiz bir şekilde kullanılması icabeden •birçok alet ve malzemenin hiçbirin
de Türkçe prospektüs yoktur. Hiç bir kimsenin de yabancı dilde yazılmış bir tarifnameyi bilme
sine mecburiyet yoktur. Bu sebeple, memleketimizde imal edilen veya hariçten ithal edilen alet
ve malzemenin içinde Türkçe prospektüs olmalıdır. Türkçe prospektüs ıkonıüması mecburi olan adı
geçen alet ve malzemenin cinsi Ticaret Bakanlığında toplanacak ilgili Bakanlıklar temsilcileri ile
Odalar Birliği temsilcilerinden müteşekkil bir heyet tarafından tâyin ve takdir edilmelidir.
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CUMHURİYET SENATOSU ÜYESİ RAGIP ÜNEıR'lN TEKLİFİ
Türkiye'ye gerek hariçten ithal suretiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen eşya ve malzeme
içerisine Türkçe prospektüs konulmasına dair kanun
MADDE 1. — Türkiye'ye yabancı memleketlerden her hangi bir suretle ithal edilen veya Tür
kiye'de imâl edilen alet eşya ve malzemeye, imalcı veya ithal eden müessese tarafından Türkçe
prospektüs koymak mecburidir.
MADDE 2. — Türkçe prospektüs konulması mecburi olacak eşya, alet ve malzemenin tâyin
ve takdiri Ticaret Bakanlığında toptaacak diğer Bakanlık temsilcileri ile Odalar Birliği mümes
silleri tarafından müştereken tanzim edilir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz edilecek mallara ait katolog ve izahname
İerin Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/580)
19 . 9 . 1963
i

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Türkiye'ye dışardan getirilen makina, motor v.e emsali malların kataloglarının Türkçeleştirilme
sine ait kanun teklifimi ekli olarak sunuyorum.
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim.
Bursa Milletvekili
Ziya Uğur
• (! N R E K (j E
Türkiye'mizde yıllardan beri çeşitli motor, makina ve benzeri mallar gelmekte ve geleceği de mu
hakkak bulunmaktadır, imalâtı yapan dış firmalar resim ve şekilleri ile izahlı kataloglar neşretmekte
ve bunları da alıcıya bol bol vermektedirler. Türkçeleştirilmeden müşterinin eline geçen bu katalog ve
izahnameler ciddî bir mâna ifade etmemekte, o lisanı bilmiyenler tarafından istifadesi imkânsız bu
lunmaktadır. Bakım, işletme ve randıman mevzuunda büyük yanlışlıklar olmaktadır. Bu ise çabuk es
kimeye, bozulmaya, iş aksaklığına ve pek tabiî olarak döviz israfına sebebiyet vermektedir. Tercüme
edilen katalog ve izahnamelerle beraber orijinallerinin de birlikte verilmesinde her hangi bir eksiklik
ve yanlışlığın alıcı tarafından müşahadesi bakımından faydalar vardır. Bu kanunun kabulü ile esas
lı bir boşluğun kapanacağına kaani bulunuyorum,

BURSA MİLLETVEKİLİ ZİYA UĞUR'UN TEKLİFİ
tthal edilip satışa arz edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin Türkçeleştirilmesi hakkında
kanun teklifi
MADDE 1. — îthal edilen makina, motor ve benzeri malların katalog ve izahnameleri aynen
Türkçeleştirilir ve talep karşısında orijinali ile birlikte alıcıya verilir.
MADDE 2. — Bu kanunu Ticaret Bakanı yürütür.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M. Meclisi
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Sanayi Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Sanayi Komisyonu
Esas No. : 2/579, U/580
Karar No. : 2

6 . 1 > 1964

Yüksek Başkanlığa
Cumihuriyet Senatosu Üyesi Raigıp Üner'in, Türkiye'ye igferek 'hariçten ithal suretiyle ıgiren
ve gerekse memlekette iinal edülen eşjrat v« na»kexıa!e> içeriaöifeeL Türkçe prospekltlüıs konulmasına
dair 'kanun teklifi ile Bursa Miletlvekiri Ziya Uğur 'un, üthal edilip is'atışa arz ed$Le««fe mallam ait
katalog ve i^aftınamelerin IHirfkç eilelş tirlilme^i hakkında (kanun teklifi, teklif isaJhî^leri ıhaaır'oMağu
halde Ticaret, Sanayi ve Adalet (bakanlıkları temsilcilerinin de iştiraki 'iıl'e <Koıın4isy»mıan.U(zd,& görü
şüldü :
Cereyan eden 'müzakereler esnasında; ırnem'iekete ithal veya memlekette imal edilen nakil vasıtalan, makina, cihaz, ımMtlor ve (benzeri «isyanın, iyi kul'ianabllm'e bilgilerine salhilbolimıyan alıcılar
taratfmldan âzami süre knEanılmaJdi-ğı Ve dolay isi yfe milî servetin nedör olkluığaı, bir :g©flçek lol&rak
belirmiş ve Iböyle bir kanuna ihtiya^lduğu Jikr&, Komis^onutmuızuH ^oğtoıiuğtjı üle- tasvip 'görmüştlür.
Neticede 'her ilki kamınfoeMdfiniin'aynı .mealde olması iseberbilyle tevdiden. •gtörü^Mlmeıstae' ve C.
Senatosu Üyesi Ralgıp Üner'in teikilflinJin, diğer teklife nazaran daiha geniş ;ibi» mahiyet arız etanfâsi
ciheti'yle 'müzakerelere esas, aliuıımasma tefcİitf sahiplerinfia de muy&fafeata1 Üe karar verilmiştir.
Aşağı - yukan aynı maksadı İstihdaf eden ve birlikte-müzakereısidüiştüniiilön mezkûr tekliflıerin
evvelemirde bir Su Kfonıiısyonu taraifından incelenmesi uygun mütalâa olunmuştur. Bilâhara Su
Komisy^nuMin (hazırlamış 'olduğu metin üzerinde yapılan görüfmel'er fclonunfda:
'Kanunun muhtevasını da kapsayacak şekilde baişlık; «Mimi veya yurt ilcinde oimıal edilein nakil
vasıtaları, makîna, cihaız, tmlotor ve benzeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (pıtaspektüs) ite (birlikte
satışı hakkında Kanun» şeklinde değilştiırSmiışttir.
Birinci madde 'hükmü ile, 'naniği eşyanın tanıtmialikla (prospektüs) satılmasının ımteöbutri olaca
ğı. hususu teşflhit edilmdiş'bulunmaktadır.
İkinci madde file, fb'irinloi ımaddede say ulan eşyanın ltetesini, Ticaret ve Sanayi bakarilıklarmpı,
Odalar BidJÜğl vıe iligil'i bakanlılklîten da> mütalâa sı alınmak işaretiyle müştereken 'tâyin. ve. Resmî
Gazetede ilan ed&meileri esası beliıMîm!iş$ir.
Üçiüncü maddedefere,listede ilân edilen eşyayı tanıtmalıksız (prospefctfüs)- satanlara verilecek
para •cezası zikredilmiştir.
Üçüncü maddeden sonra-; tatbikatta »husule g elebilecek 'bâzı aJkfeaiklukları önlemek amacıyla ge
çici iki madde ilâvesi 'zaruri ıgörülbıülştür.
Geçici (birinci tmadldede listelerin narinden evvel ithali Me ifmal edilerekfiltlhıalâtçıve imalâtçının
elinden çıkmış olan mallarda tanıtmalık (pro«pe!ktüs) medburfiyetinin ne zaman ibaşlıyacağı tesbit
edilmiştir.
Geçici ikinci madde lile.dle İkteÜerin niet§pndıu gecikmesiaıi önleyici îhükümlerJkomoıuışıtUE.
Dört ve ıbetinci maddeler, kanunun yürürlüğü ile ilgiHMir.
Haıvaîesi gereğince 'Ticaret Kamyonuna•....tevdi buyurulımalk üzere Yülksek Başkanlığa, sunulur.
ÎBaşkan
Gaziantep
K. Mavitan

fBaşIkanvetkiıli
Çankırı
R. inceler

Bitlis
M. Okumuş

Bursa
A. Türkel
M. MeelM

Sözcü
Burdur
N. Yavuzkm
Bursa
S. O. Zctğm
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Gaziantep
M. San
da bulunamadı

Samsun
İV. Ceritoğlu

Manisa
M. Erten

Van
§. Kösereisoğlu

Zonguldak
F. Fırat

Ticaret Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Ticaret Komisyonu
Fsas No. : 2/579, 2/580
Karar No. : 11

25 . 2 . 1964

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in Türkiye'ye gerek hariçten ithal suretiyle giren ve
gerekse memlekette imâl edilen eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs konulmasına dair ka
nun teklifi ile aynı mahiyetteki, Bursa Milletvekili Ziya Uğur'ıın, ithar edilip satışa arz edilecek
mallara ait katalog ve izalınamelcrin Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi tevihiden ve bu tfıususta Sanayi Komisyonu raporu esas alınarak (Komisyonumuzda görüşüldü.
Komisyonumuz, 'Sanayi Komisyonu raporuna aynen iştirak etmekle beraber, sadece, kanun met
ninin başlığına ve birinci inıaddeye «Ziraat makine ve âletleri» ikinci maddeye ise «Ziraat Odala
rı» ve ayrıca «'Tarım Bakanlığı» ibarelerinin ilâvesini uygun 'görmüş diğer maddeleri aynen ka
bul etmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur..
Başkan
İstanbul
V. özarar
Balıkesir
C. Kanpulat
İmzada bulunamadı

Başkan V.
Siirt
H. Özgen
Balıkesir
C. Turgut

ıSÖZCÜ

Bursa
Z. Uğur
Kütahya
A. Bozbay

Ankara
/. Gence
Trabzon
E. Dikmen

SANAYİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎKİŞİ

TİCAİİET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

İthal veya yurt içinde imal edilen nakil vasıta
ları, makina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın
Türkçe tanıtmalık (Prospektüs) ile birlikte satışı
hakkında Kanun

İthal veya yurt içinde imal edilen nakil vasıtaları,
Ziraat makina ve aletleri, makina, cihaz, motor,
ve benzeri eşyanın türkee tanıtmalık (Prospek
tüs )ile birlikte satışı hakkında kanun

MADDE 1. — Türkiye'ye ithal veya Türki
ye'de imal edilen nakil vasıtaları, makina, cihaz,
motor ve benzeri eşyaya satışta :
a) îthal edilmişse imalâtçının kullanma ve
bakıma ait tanıtmalığın (Prospektüs) Türkçe
tercümesinin;
b) Türkiye'de imal edilmişse bakım ve kul-

MADDE 1. — Türkiye'ye ithal veya Türki
ye'de imal edilen nakil vasıtaları, ziraat makina
ve aletleri, makina, motor ve benzeri eşyanın
satışta :
a) îthal edilmişse imalâtçının, kullanma ve
bakıma ait tanıtmalığın (Prospektüs) türkçe
tercümesinin;

M. Meclisi
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Sanayi Komisyonunun değiştirişi

i

Ticaret Komisyonunun değiştirici

lanışını gösterir Türkçe tanıtmalığın (Prospektüs) birlikte verilmesi mecburidir.

b) Türkiye'de imal edilmişse bakım ve kul
lanışını gösterir türkçe tanıtmalığın (Prospekttis) birlikte verilmesi mecburidir.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı cihaz,
makina, nakil vasıtası, motor ve benzeri eşya
dan hangilerinin tanıtmalıkla satılması gerek
tiği, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine «Türkiye
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları
Birliği» nin de mütalâası alınmak suretiyle Ti
caret ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken tâ
yin ve Resmî Gazetede ilân olunur.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı nakil
vasıtası, ziraat makina ve aletleri, cihaz, motor
ve benzeri eşyadan hangilerinin tanıtmalıkla sa
tılması gerektiği, ilgili Bakanlığın teklifi üzeri
ne «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, ve Tica
ret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği» nin de mütalâası alınmak suretiyle Ta
rım, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca müşte
reken, tâyin ve Resmî Gazetede ilân olunur.

MADDE 3. — Sanayi Komisyonu metninin
MADDE 3. — İkinci madde hükmüne tev
fikan tanıtmalıkla satılması Ticaret ve Sanayi i üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
Bakanlıklarınca müştereken tâyin ve ilân edil
miş bulunan eşyayı her ne suretle olursa olsun,
ithalâtçı, imalâtçı, toptancı veya perakendeci
sıfatı ile sattıran veya satanlar, 100 liradan
2 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar.
GEÇİCİ MADDE 1. — Listelerin, Resmî
Gazetede ilânından evvel ithal ve imal edile
rek satılmış mallar için tanıtmalık verme mec
buriyeti Resmî Gazetedeki ilândan altı -ay sonra
başlar.

GEÇİCİ MADDE 1. — Sanayi Komisyonu
metninin geçici birinci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Listelerin tanzimi ile
vazifeli heyet kanunun neşri tarihinden en geç
iki ay içinde vazifeye başlayıp üç ay içinde de
listeleri neşreder.

GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi Komisyonu
metninin geçici ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir.

MADDE 4. — Sanayi Komisyonu metninin
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 5. — Sanayi Komisyonu metninin
beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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M. Meclisi
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