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MİLLET MECLlSl

S. Sayısı :

622ye I nci ek

İthal veya yurt içinde imal edilen motorlu taşıt, tıp, veteriner ve zi
raat makina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın
Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte satışı hakkında kanun
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ti
caret Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/579, 2 / 5 8 0 ; Cumhuriyet
Senatosu 2 / 1 5 4 )
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 622)

Cumhuriyet
Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı :4849

2 . 6 . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi -.11 .. 3 . 1965 gün ve 6874 - 39316 sayılı yazınıza karşılıktır.
İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları motor, makina alât ve cihazların tanıtma
lık ile birlikte satışı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni,
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 6 . 1965 tarihli 87 nci Birleşiminde değişerek ve
açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Saygılarımla.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Enver Aka
MADDE :
1
MADDE :
2
MADDE :
3
GEÇİCİ MADDE 1
GEÇİCİ MADDE 2
MADDE :
4
Not :
Açık oya arz edilen maddeler.

Bu teklif Genel Kurulun 25 . 5 . 1965, 1.6.
şülmüştür.

1965 tarihli

86 ve 87 nci birleşimlerinde

görü
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Ticaret Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Ticaret Komisyonu
Esas No. : 2/579
Karar No. : 28

8.6.

1965

Yüksek Başkanlığa
İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları motor, makina, alât ve cihazların tanıtmalık ile
birlikte satışı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni üzerinde Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzun 8 Haziran 1965 Salı günkü toplantısında
aynen benimsenmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin

İthal veya yurt içinde imal edilen motorlu ta.pt,
tıp, veteriner ve ziraat makina ve aletleri, ma
kina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın Türkçe
tanıtmalık (prospeMüs) ile birlikte satışı hak
kında Kanun

İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları,
motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık ile
birlikte satışı hakkında Kanun

MADDE 1. — Türkiye'ye ithal veya Türkiyo'de imal edilen motorlu taşıt, veteriner ve zi
raat makina ve aletleri, ma'kina, motor ve ben
zeri eşyanın satışta :
a) İthal edilmişse imalâtçının, kullanma ve
bakıma ait tanıtmalığın (prospektüs) Türkçe
tercümesinin;
!
b) Türkiye'de imal edilmişse bakım ve kul
lanışını gösterir Türkçe tanıtmalığın (prospek
tüs) birlikte verilmesi mecburidir.

MADDE 1. — İthal veya yurt içinde imal
edilen taşıt araçları, motor, makina, alât ve ci
hazlardan,
a) İthal edilmiş olanların, bakım ve kul
lanılmasına ait tanıtmalıklarının aslına uygun
Türkçe tercümeleriyle,
b) Yurt içinde imal edilenlerin, bakım ve
kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtmalıklariyle, birlikte satılması mecburidir.

MADDE 2. — Birinci madede yazılı mo
torlu taşıt, ziraat makina ve aletleri, cihaz, mo
tor ve benzeri eşyadan hangilerinin tanıtma
lıkla satılması gerektiği, ilgili Bakanlığın tekli
fi üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları,
ve Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat
Odaları Birliği» nin ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın da mütalâası alınmak suretiyle Tarım, Ti
caret ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken,
tâyin ve Resmî Gazetede ilân olunur.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı taşıt
araçları, motor makina, alât ve cihazlarından
hangilerinin tamtmalıksız olarak satılabileceği;
doğrudan doğruya veya ilgili balkanlığın tek
lifi üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları,
Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat
Odaları Birliğinin» de mütalâaları alınmak su
retiyle Ticaret Bakanlığınca tesfoit vo Resmî
Gazete ile yayınlanır.
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin

Senatosunca

kabul

edilen metin

MADDE 3. — İkinci madde hükmüne tev
fikan Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yanlım
Bakanlıklarının ve Türkiye Ticaret ve Sanayi
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin müta
lâaları alınarak tanıtmalıkla satılması Ticaret
ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken tâyin ve
ilân edilmiş (bulunan eşyayı her ne suretle
olursa olsun, ithalâtçı imalâtçı, toptancı sıfatı
ile sattıran veya satanlar, 100 liradan 2 500
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar.

MADDE 3. — Birinci maddede gösterilen
taşıt araçları, motor, makina, alât ve cihaz
ların tanıtmalıksın olarak veya aslına uymıyan
tanıtmalıkla; ithalâtçı, imalâtçı, toptancı veya
perakendeci sıfatiyle satan veya sattıranlar
bin liradan beş bin liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırılırlar.

GEÇİCİ MADDE 1. — Listelerin, Resmî
Gazetede ilânından evvel ithal ve imal edilerek
satılmış mallar için tanıtmalık verme mecburi
yeti Resmî Gazetedeki ilândan altı ay sonra baş
lar.

GEÇİCİ MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı,
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç beş
ay içerisinde 2 nci maddede gösterilen taşıt
araçları, motor, makina, alât ve cihazlardan
hangilerinin tanıtmalıksız olarak satılabilece
ğine dair listeleri tesbit ve yayınlar.

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. — Geçici 1 nci madde
deki listelerin Resmî Gazetede yayınlanmasın
dan evvel ithal veya imal edilmiş bulunan ta
şıt araçları, motor, makina, alât ve cihazlar için
tanıtmalık verme mecburiyeti Resmî Gazete
deki yayımından 6 ay sonra başlar.

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

MADDE 4. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

Ticaret Komisyonunun

yayımı tarihinde

Ctenel Kurula tavsiyeleri

ithal veya yurt içinde imal edilen ta.pt araçları, motor, makina alât ve cihazların
birlikte satışı hakkında Kanun
MADDE .1. — Metnin 1 nci maddesinde Cumhuriyet
numuzca aynen benimsenmiştir.

tanıtmalık

ile

Senatosunca yapılan değişiklik Komisyo

MADDE 2. — Metnin 2 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir.
MADDE 3. — Metnin 3 ncü maddesinde
yonumuzca aynen benimsenmiştir.

Cumhuriyet

Senatosunca yapılan değişiklik Komis

GEÇİCİ MADDE 1. — Metnin geçici 1 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Metnin geçici 2 nci maddesinde
değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.

Cumhuriyet

Senatosunca

MADDE 4. — Metnin 4 ncü maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişildik
numuzca ayn'cn benimsenmiştir.
MADDE 5. — Kesinleşmiştir.
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yapılan
komisyo

