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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 7 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasansı» gerek
çesi ve eki ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
/. İnönü

GEREKÇE
Avrupa ekonomik camiasının kuruluşuna mütaallik olan Roma Andlaşması 1 Ocak 1958 tari
hinde resmen yürürlüğe girerek camia milletlerarası hayata karışmıştır.
Avrupa'da iktisadi entegrasyon yolu ile siyasi entegrasyonu gaye edinen bu teşekkül, yalnız
Avrupa değil dünya ölçüsünde de iktisadi bakımdan gün geçtikçe artan bir ehemmiyet kazana
rak dikkati üzerine çekmiş ve diğer memleketleri cemiaya iltihak yollarını aramaya sevk etmiş
tir.
Batı Avrupa ile her bakımdan mukadderat birliği yapmış olalı memleketimiz kuruluşunu
büyük bir dikkatle takibettiği bu cemia ile iş birliği yapmak lüzumunu daha ilk günlerde hissede
rek, temas ve müzakerelere girişmiştir.
Camianın kurulmasını mütaakıp, bütün âza devletler Camia nezdinde birer daimî misyon
ihdas ettikleri gibi, Camiaya şu veya bu şekil altında katılmak istiyen ve hattâ v bir katılma arzu
su taşımıyan birçok devletler de, gerek teşkilâtın faaliyetini yakından takip, gerek icabında teş
kilâtla temas etmek maksadiyle daimî misyonlar ihdas etmişlerdir.
Teşkilâtla iş birliği için müzakerelerde bulunmakta olan Türkiye'nin, bu bakımdan, şimdiye
kadar bir temsilcilik ihdas etmemiş olması, ciddî bir mahzur olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bu mahzuru ortadan kaldırarak gerek 'Teşkilâtın mesaisini yakından takip, gerek Teşki
lâtla her türlü temasları temin/edebilmek üzere Camia nezdinde bir Daimî Misyon ihdasına mü
taallik ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır.
Tasarının 1 nci maddesi ile bir Daimî Misyonun kurulacağı gösterilmektedir.
îkinci madde, Daimî temsilci kadrosu ihdasına mütaalliktir.
Üçüncü madde, Daimî Temsilciliğe tâyin edileceklerin büyükelçilik hakkını haiz olacaklarını
göstermektedir. Bu madde Camianın bünyesi ve statüsü göz önünde tutularak konulmuştur.
Dördüncü madde, Daimî Temsilciden gayri, Misyonun diğer memurlarının Dışişleri ve diğer
ilgili bakanlıkların kadrolarından karşılanacağı ve Daimî Temsilciye bağlı olarak çalışacaklarını
göstermektedir.
Bu madde sırf tasarruf mülâhazası ile konulmuştur.
Beşinci madde Daimî Misyonun görev sahasını tesbit etmektedir
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Geçici madde, 1962 (bütçesine ek bir külfet il^ve edilmemesi için, gerek Daimî Temsilcinin
maaşlarının, gerek Misyonun bilcümle yönetim giderlerinin Dışişleri Bakanlığı bütçesinden kar
şılanacağın} göstermektedir.
6 ncı ve 7 nci m/addeler yürürlük ve yürütme hükümleridir.
Memleketimizin siyasi ve iktisadi menfaatlerinin daha iyi bir şekilde korunmasını mümkün
kılmak maksadiyle bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır.

Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyon
Esas No. 1/256
Karar No. 2

21 . 2 . 1963
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına

Komisyonumuza tevdi edilen «Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı», Pışişleri ye Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere
olundu.
*
Hükümet tasarısı, Fransa, italya, Batı - Almanya,' Lüksemburg, Belçika ve Hodanda Devletleri
arasında 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da imzalanan Avrupa İktisadi Camiası Andlaşması (Le
taaite Instituant le Communaute Econopeene) ile 1 Ooak 1958 tarihinde resmen teşekkül eden
Camia ile münasebetlerimizin sağlanmasını teminen bir «Delegelik» ihdasını tazammun etmektedir.
Daha çok «Müşterek Pazar» adı ile anılan bu teşekkülün, bilhassa öteden beri Ticari, Siyasi ve
Kültürel münasebetlerimizin çok sıkı olduğu Devletleri içine alması sebebiyle memleketimiz bakı
mından ehemmiyeti aşikârdır. Müşterek Pazara iştirakimiz hususunda 1959 Eylülünden beri Altı
lar ile müzakere halinde olduğumuz da bilinmektedir. Gerek bu müzakerelerin idaresi ve gerekse
Camia ile münasebetlerimizin daha muntazam inkişaf etmesi için, diğer devletlerin de yaptığı gibi,
Camia organları nezdinde bu «Daimî Delegelik» ihdası lüzumlu ve faydalı görülmüş, tasarının bu
yoldaki esbabı mucibesine komisyonumuz da aynen iştirak etmiştir.
Komisyonumuz kanun tasarısının maddelerinde, esasa taallûk etmiyen ve daha ziyade tâbirlere ve
bütçe tekniğine mütaallik bâzı değişiklikleri lüzumlu görmüştür.
Birinci maddedıeki «Misyon» tâbiri vazifenin makpadmı daha iyi ifade etmesi sebebiyle «Delegelik»
olarak değiştirilmiştir.
İkinci madde aynen kabul edilmiş, ancak ekli cetveldeki unvan, «Daimî Delege» şeklinde değişti
rilmiştir.
Üçüncü maddede de unvan Delege olarak değiştirildiği gibi, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memur
ları dışından tâyin edileceklerin ancak görevleri süresince «Büyükelçi» unvanını taşıyabilecekleri
kaydolunmuştur.
Dördüncü ve müteakip maddelerde de, unvanı ifade için kullanılan tâbirlerde değişiklik yapıl
mıştır.
Geçici madejedeki «Yönetim Giderleri» umumi olarak «Giderleri» şeklinde değiştirilmiş ve bu de
ğişiklik hâsıl olacak çeşitli ihtiyaçların karş^a^maşı bakımından zaruri görülmüştür. Ayrıca bu
maddedeki 1962 biatçe yılı, 196,3 bütçe yılı olarak değiştirilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ^arar yerilen kanun tasarısı Yijksek Meclisin tasviplerine say
gı ile arz olunur.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Katip
îstanbu]
Aydın
Ifaze,
Kars
8. Sarper
O. Apaydın
E. Akçal
K. Okyay
Sivas
Ğf. Sarısözen
M. Meclisi

( S. Sayısı: 116 )
\

—3
HÜKÜMETIN TEKLÎFI

OEÇÎGÎ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

Btşişlçry Bakmlyğı jbifr^tfju hakkındaki 3312
sayılı Kanuna ek kanun faşfflişı

fyşi§}ffîi Bajçfml}ğı Ky,ruty§u hakkındaki 3312
sayılı Kanuna ek kanun ^aşarisi

flff$.I)J3E t — Avrupa Ekonomik Camiası
nezdinde Hükümeti devamlı surette temsil etmejc
ve bu teşkilât ile teması sağlamak maksadıyla
Dışişleri Bakanlığına bağlı bir Daimî Misyon
kurulmuştur.

I&4DPE 1. — Avrupa Ekonomik Camiası
nezdinde Hükümeti devamlı surette temsil et
mek ve teşkilât ile teması sağlamak maksadiyle Dışişleri Bakanlığına bağlı bir daimî delege
lik lnırulmuştur.

MADDE 2. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadününe dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla
değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına ekli
cetvelde gösterilen kadro eklenmiştir.

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Daimî Delegeliğe, Dışişleri
Bakanlığı kuruluşuna dair olan 14 . 1 . 1938
tarihli ve 3312 sayılı Kanunun tâyin hakkında
ki kayıtları ile bağlı olmaksızın tâyin yapıla
bilir.
Dışişleri Meslek memurlarından Daimî Tem
silciliğe tâyin edileceklerin Büyükelçi unva
nını taşıma hakkını haiz olmaları şarttır.
Bu maddeye göre, Daimî Temsilciliğe Dış
işleri Bakanlığı Meslek memurları dışmdakilerden tayin edilecekler, Büyükelçi unvanı ile
tâyin olunurlar.
, Daimî Temcilci, büyükelçilere tanınan her
çeşitli haklardan faydalanır.

MADPE 3. — Daimî Delegeliğe, Pjşişleri
Bakanağı kuruluşuna dair olan 14.1.1938 ta
rihli ve 3312 sayılı Kanunun tâyin hakkında
ki kayıtlar} ile baj-lı olmaksızın tâyin yapılabi
lir.
Dışişleri meslek memurlarından daimî dele
ge görevine tâyin edileceklerin büyükelçi un
vanını taşıma hakkını haiz olmaları şarttır.
Daimî delege görevine Dışişleri Bakanlığı
meslek memurları dışmdakilerden tâyin edile
cekler, görevleri süresince mukayyet olmak üze
re, büyükle} unvanı ile tâyin olunurlar.
Daimî Dçleğe, büyük elçilere tanınan her çeçit haklardan faydalanır.

MADDE 4. — Daimî Misyonun diğer me
murları Dışişleri Bakanlığı meslek ve idare
sınıfı memur kadroları ile diğer ilgili bakanlık
ların yabancı memleketler kadrolarından kar
şılanır. Bu memurların özel kanunları gereğin
ce tanınmış olan unvan ve hakları saklıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Daimî
Temsilcilikte veya camia organları nezdinde
görevli bütün memurları, Daimî Temsilciye bağ-

MADDE 4. — Daimî delegeliğin diğer me
murları Dışişleri Bakanlığı meslek ve idare sı
nıfı memur kadroları ile diğer ilgili bakanlık
ların yabancı memleketler kadrolarından kar
şılanır.
Bu kadrolara tşyin edilen memurların özel
kanunları gereğince tanınmış olan unvan ve
hakları saklıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Daimî
Delegelikte veya camia organları nezdinde gö
revli bütün memurları, Daimî Delegeye bağlı
dırlar.

MADDE 5.v— Daimî Misyon görevini Avru
pa Ekonomik Caimiası Ana merkezi ile organla
rının çalışacağı merkezlerde görür.

MADDE 5. — Daimi delegelik görevini, Av
rupa Ekonomik Camiası ara merkezi ile organ
larının çalışacağı merkezlerde görür.

GEÇİCİ MADDE — Daimî Temsilcinin ma
aşı ile Daimî Misyonun yönetim giderleri 1962
bütçe yılında, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin
ilgili bölümlerinden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE — Daimî Delegenin maaşı
ile Delegeliğin giderleri 1963 bütçe yılında,
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerin
den karşılanır.

M. MeclİBİ
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Hü.

Geçici Ko.

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
10 . 7 . 1962
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Başbakan
î. înönü
E. Alican
Devlet Bakanı ve
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Başb. Yardımcısı V.
H. Dinçer
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. O. Bekata
R. Aybar
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
İV. öktem
A. K. Yörük
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
/. Sancar
8. Kurutluoğlu
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
F. C. Erkin
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
§. R. Hatipoğlu
1. Seçkin
Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
M. Ete
Y. Azizoğlu
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
O. öztrak
M. İzmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
R. öçten
B. Ecevit
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turifem Bakanı
F. Çelikbaş
C. T. Ka/rasapan
imar ve iskân Bakanı
F. K. Gökay

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

HÜKÜMETIN TEKLIFINE BAĞLI
CETVEL

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTÎRlŞlNE
BAĞLI CETVEL

Ek cetvel

Ek cetvel

D.
1

Unvan
Daimî Temsilci

Aded

. Aylık
tutarı

D.

2 000

1

M. Meclisi

Unvan
Daimî Delege
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Aded

Aylık
tutarı
2 000

