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rUTANAK ÖZETt 1. — GEÇEN 1 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hakkın
daki Başkanlık yazısı okundu ve izinler kabul 
olundu. 

Temsilciler Meclisi adına, Dumlupmar Za
fer Bayramını kutlama töreninde hazır bulun
mak üzere, adçekme suretiyle, Halil Sezai Er-
kut, Alev Coşkun, Ahmet Akar, Ziya iMüezzin-
oğlu ve Orhan Köprülü seçildiler. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattiıı öz
gür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Yurda-
bayrak'ın, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se
çimine dair 304 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin, 

Millî Birlik Komitesi Üyesi ıSelâhattin öz
gür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ratip Tahir 
Burak'ın, Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin, ve 

Millî Birlik Komitesi Üyesi ıSelâhattin öz
gür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Avni Ytırda-
bayrak'm, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşüldü ve kanunlar Tem
silciler Meclisince kabul edildi. 

222 sayılı İlköğretim Kanununa geçici bir 

Sözlü sorular 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Şinasi Öz-
denoğlu'nun, Ankara ilinin bir kısım köylerine 
ev başına verilen 500 er kilo kok kömürü istih
kakının bu yıl ne gibi bir sebeple kesildiğine ve 
bunların yakıt ihtiyaçlarının giderilmesi için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/78) 

2. —- Temsilciler Meclisi Üyesi Ferid Melen'-
in, fazla alman Arazi ve Bina vergileri farkları-

madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı gün
deme alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşüldü ve 
yeter sayı bulunmadığından, tasarının gelecek 
Birleşimde yeniden açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara geçici ta
ahhütlere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı görüşüldü ve yeter sayı bulunma
dığından tasarının gelecek Birleşimde yeniden 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece 
ikmali ve sureti idaresi hakkında 6165 sayılı 
Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci 
maddesinin tadiline dair kanun tasarısı ivedi
likle görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından, 12 Ağustos 1961 Cumartesi günü saat 
10,00 da toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 

ibrahim Senit Oktay Ekşi 

Kâtip 
Rıfat Çini 

nm 309 sayılı Kanun gereğince iadesi hakkında 
ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü soru 
önergesi Maliye ve İçişleri Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/79) 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi M. Rauf İnan'-
m, Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında çalışan. 
memur ve öğretmenlerin görev durumları ile 
eksik öğretmen miktarına ve öğretmen ihtiyacı
nı karşılamak için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/80) 

Sorular 
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B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

SAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Rifat Çini 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Görüşme için yeter sayı yok

tur. Yeter sayının sonradan olma ihtimali de 

mevcut değildir. Bu" itibarla 14 Ağustos 1961 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere ini
kada son veriyorum. 

Kapanma saati : 10,15 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Coşkun Kır-
ca'nm, Avrupa İktisadi Camiası (Müşterek Pa
zar) ile Türk Hükümeti arasında yaptUm mü

zakereler hakkındaki sorusuna Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper'in yazılı cevabı (7/52) 

T. C. Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstisnasız bütün iktisadi sektörlerde çalışan vatandaş zümrelerinin menfaatlerini olduğu kadar 
toplumumuzun uzun vadeli yüksek menfaatlerini yakından ilgilendirdiği cihetle, Avrupa İktisadi 
Camiası (Müşterek Pazar) ile Türk Hükümeti arasında yapılan müzakerelerin, bu Camia üyesi mem
leketlerde olduğu gibi, Yasama Meclislerince ve halkoyumuzca bilinmesi ve onların huzurunda açık
ça tartışılması kesin bir zaruret olduğundan; 

27 Mayıs 1960 tan önce ve sonra Türkiye'nin Avrupa İktisadi Camiası ile müşareketi mevzuun
da Türk Hükümeti tarafından yapılan teklifler ile Camia adına ileri sürülen mukabil tekliflerin ve 
bugüne kadarki temasların cereyan tarzının Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak açıklanma
sını teminen, bu sorumun ilgili Bakanlığa havalesine yüksek delâletlerini saygı ile rica ederim. 

Coşkun Kırca 
Temsilciler Meclisi Üyesi 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 9 Ağustos 1961 
760.301-IKT-4-74 

Mevzu : Sayın Coşkun Kırca'mn yazılı soru öner
gesi Hk. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Ref : 1 Temmuz 1961 tarih ve Kanunlar Md. 7/52-847/61174 sayılı yazıları. 
Hükümetimiz ile Müşterek Pazar Komisyonu arasında yapılan müzakerelere dair Temsilciler Mec

lisi Üyesi Coşkun Kırca tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen tarih vo sayısı yukarda kayıtlı yazı
ları eki yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

i .. "* Selim Sarper 

Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 
760.301 -IKT -4 -

Temsilciler Meclisi Üyesi Sayın Coşkun Kırca'nın Başkanlığın 1 Temmuz 1961 tarihli yazısına 
eMi yazılı soru Önergesi cevabı: 

13 sayılı Kanunla malî ve iktisadi işlerin yürütülmesi ve bu arada Müşterek Pazar müzakereleri
nin idaresi Maliye Bakanlığının uhdesine tevdi edilmiş olmakla beraber sual Bakanlığımıza tevcih 
edilmiş bulunduğundan dosyalarımızda mevcut malûmat aşağıda arz edilmiştir. 

I - Müşterek Pazara «Membre Associe - Ortak Üye» olarak katılmak üzere Hükümetimizce 1959 
yılında müracaatta bulunulmuş ve Müşterek Pazar Bakanlar Konseyinin 11 Eylül Î959 tarihli top
lantısında memleketimizle müzakerelere girişilmesine karar verilmiştir. Müşterek Pazar Komisyonu 
ile Heyetimiz arasında ilk müzakere 28 Eylül 1959 tarihinde Brüksel'de açılmıştır. 

II - Müşterek Pazara Ortak Üye olarak alınmaklığımız hususunda tarafımızdan yapılan teklif, 
Dârogation w Tahaffuz esasına dayanıyordu. Gümrük Birliğinin teessüsü için Roma Andlaşmasmda 
derpiş edilen 12 yıla ilâveten1, memleketimiz intikal ve intibak devresi olarak 10 yıllık bir ortaklık 
devresi taleibetmekteydi. Bu suretle talebedilen ortaklık Müşterek Pazarla bir gümrük birliği şek
linde olacak, ancak bunun tahakkuk süresi 22 sene olacaktır. Bu devrenin ilk 10 yılı içinde Tür
kiye iktisadi durumunun icabı olarak Altılara karşı umumiyetle vecibe yüklenmiyecek, buna muka
bil Müşterek Pazarın bilûmum nimetlerinden istifade eyliyeeektir. 

1959 yılı zarfında CEE Komisyon Heyeti ile Heyetimiz arasında memleketimizin Camia'ya mü
şareketinin şekil ve şartları üzerinde cereyan eden müzakereler sonunda aşağıda ana hatları belirti 
•ten sistem üzerinde tarafları ilzam etmemek kaydiyle, durulmuştur. 

1. Müşareketin şekli: GATT anlamında bir gümrük birliği olacaktır. 
2. Camianın, Türk ihraç mallarına tatbik edeceği rejim: Genel olarak Altıların kendi aralarında 

tatbik ettikleri rejim .olacaktır. Yani gümrük indirimleri ve kontenjanlar mevzuunda âza memle
ketlerin birbiri erinin mallarına kam tatbik ettikleri rejimin aynen Türk ihraç mallarına da teşmili, 
(hattâ ticaret bilançomuzda büyük yeri olan ihraç mallarımız için mezkûr rejimin, anlaşmada derpiş 
edilen süratli tempîo dâhilinde memleketimize de tatbiki talebedilmiştir. Ancak bu mevzuda, müş
terek ziraat politikaları henüz belli olmadığı cihetle Altılar reaksiyonlarını belirtmemişlerdir. 

3. Türkiye'nin Oâmia maillarma uygulayacağı rejim .-

~ 606 



B ; 98 12 . 8 .1061 0 : 1 
a) "Vergi. indirimleri : Vergi indirimleri mevzuunda Türkiye iki safhadan ibaret olan 22 sene

lik bir devre talep etmiştir. 12 senelik birinci kısım içinde yeni gümrük tarifesi üzerinden her po
zisyondan ceman % 20 nispetinde bir indirime tevessül edüecektir. Ancak icabı halinde Roma Ant
laşmasının 226 neı maddesinde belirtilen tahaffuz hükümlerine baş \nirulabilecektir. 

b) liberasyon tatfbikı : Türkiye, tediye muvazenesi müşkilâtı muvacehesinde, bu mevzuda 
OECE kaidelerine atıf yaparak Roma Andlaşmasının liberasyon hükümlerine uyamayacağını ileri 
sürmüş ve 12 senelik devre sonunda matluba muvafık bir liberasyon seviyesine çıkacağını ve bilâha-
ra bu seviyeden başlıyarak tedricen miktar takyidatının ilgasına çalışacağını beyan etmiştir. 

c)i Dış tarifeye uyma : Türk tarifesi, bilhassa makina, nakil vasıtaları, teçhizat malzemesi gibi 
yatırım maddelerinde müşterek tarifenin "dûnunda nisbetler ihtiva etmektedir. Ayrıca, bu nevi mal
ların büyük bir kısmının ithali yardımlar ve sair sebeplerle Altılar dı§ında kalan memleketlerden 
yapılmaktadır. Bu duruma göre, müşterek tarifeye uymamızın yatırımları pahalılaştıracağı ve 
yardımların istimalini güçleştireceği ileri sürülerek bu pozisyonlardan dış tarifeye, ancak ikinci saf
hadan itibaren uyulabileceği belirtilmiştir. 

4. Malî yardım mevzuu: O zaman hazırlanması derpiş olunan 10 yıllık kalkınma plânı çerçevesi 
içinde en rantabl projeleri bünyesinde toplıyan üç yıllık program dâhilinde Altılardan muhtelif şe
killer taihtında senevi 120 - 150 milyon dolar talep edilmiştir. 

Yardımların şu sistem çerçevesinde verilmesi telkin olunmuştur : 
a) Uzun vadeli ve düşük faizli Devlet kredüeri, 
b)l Avrupa Yatırımlar Bankası fonlarından orta vadeli krediler, 
c) Çok taraflı bir ihracat sigorta sistemi dâhilinde verilecek krediler. 
Ancak bu tez Altılar Komisyon Heyetinin tasvibine mazhar olmadığından 10 Nisan 1961 mü

zakerelerine kadar geçen devre zarfında muhtelif istihaleler geçirmiştir. S'on olarak Müşterek 
Pazar Komisyonu ile müzakere edilmek üzere heyetimiz tarafından Brüksel'e götürülen teklif 
aşağıdaki esasları ihtiva etmekteydi: 

1. CEE memleketlerine karşı tatbik edilecek vergi indirimleri: Türkiye zirai maddelerde 
tam bir mütekabiliyeti kabul etmektedir. Bu itibarla zirai maddelere mütaallik Gümrük Vergi 
ve resimleri, Roma Andlaşması ritmine uyularak, 12 senelik bir devre sonunda sıfıra müncer ola
cak şekilde indirime tâbi tutulacaktır. 

Camiaya karşı tatbik edilecek liberasyon mevzuunda vergi indirimleri bakımından Türkiye'nin 
1959 yılı zarfında Altılardan vâki ithalâtı esas alınmıştır. • 

A) Roma Andlaşması ritmine uyularak sektör: 
a); Türkiye'nin 1959 yılında Altılardan vâki umumi ithalâtı 157 179 009 dolardır. 
b) Bu meblâğın 127 251 527 dolarını teşkil ederv % 81 inde Türkiye Roma Antlaşmasında 

derpiş edilen 12 senelik ritme uyacaktır. 
c) Ancak, bu % 81 nisbeti içinde muayyen bir istisnai sektör bulunmaktadır. Bu sektörde

ki maddeler için vergi indirimlerinin Roma Antlaşmasında derpiş edilen 12 senelik ritme uyula
rak yapılması ve ilgili sanayi kolunun kurulması halinde 22 senelik ritme tâbi olması talebedilmiş 
ve bu sektöre dâhil maddeler 1959 yılında Altılardan vâki sınai maddeler ithalâtının % 24,5 u 
olarak hesaplanmıştır. 

B) Roma Andlaşması ritmine uyulmıyacak sektör: 1959 yılında Altılardan vâki ithalât! 
29 927 482 dolar ile umumi ithalât yekûnu içinde % 19 olarak tesbit edilen maddelerde vergi 
indirimleri 22 senelik ritme tabi olacaktır. 

Ancak münhasıran kurulmuş bulunan • veya inkişaf halinde olan ve kompetitif olmıyan Türk 
sanayi follarının himayesi için derpiş edilen bu 22 senelik ritmin şu şekilde tesbiti lüzumlu gö
rülmüştür : 

a) Assosiyasyon Anlaşmasının, yürürlüğe girmesinden itibaren 10 sene müddetle bu sektörde 
vergi indirimlerine tevessül edilmiyecektir. 

b)! Bu maddelerde Gümrük Vergisi indirimlerine 11 nci senenin başında tevessül olunacak 
ve 22 nci senenin sonunda sıfıra müncer olacak şekilde Roma Antlaşması ritmi tatbik edilecektir. 
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e) Yukarda A - e kısmında iz-alh edilen % 25 istisnai sektörde Assosiyasyon Anlaşmasının 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 sene içinde ilgili sanayi kolu kurulduğu ve indirimin tat
bik edildiği nisbet Türk Hükümetince kanuni nadde yükseltildiği takdirde bu had otomatik ola
rak 22 senelik ritme tâ/bi olacaktır. Yani sanayi kolu kurulduğu zaman, o zamana kadar yapıl
mış olan indirimler hüküm ifade etmiyecek ve yükseltilmiş hadler (kanuni "hadler) üzerinden 
ilk indirime Assosiyasyon Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 11 nci yılm başında 
tevessül 'olunarak Roma Antlaşması ritmine göre 22 nci sene sonunda sıfıra irca edilecektir. 

C) Talhaffuz tedbirleri: Yukarda açıklanan esaslara göre Müşareket Anlaşmasının meriyete 
girdiği tarihten itibaren 12 sene sonunda vergileri sıfıra irca edilmemiş olan pozisyonlarda Türk 
Hükümeti Roma Andlaşmasımn 226 nci maddesinde derpiş edilene müşabih bir tahaffuz meka
nizmasının yer almasını talebetmektedir. Bu mekanizmaya uzatılmış intikal devresinin sonuna 
kadar re!sen müracaat edilecek ve tedlbirler alındıktan sonra müşareket organları nezdinde jüs-
tifiye edilmesi cihetine gidilecektir. 

Malî mahiyetteki Gümrük Vergi ve resimleri için, Türk Hükümeti, Roma Andlaşmasımn 17/1 
neü maddesinde derpiş edilene müşabih bir tahaffuz mekanizmasına Assosiyasyon Anlaşmasında 
yer verilmesini talebetmektedir. 

2. Müşterek dış tarifeye intibak : Müşterek dış tarifeye intibak mevzuundaki son tezimiz 
iki alternatifi ihtiva etmektedir. 

A) 'Birinci alternatif : Türkiye prensip itibariyle 11 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe 'giren 
Gümrük Tarifesi üzerinden 1969 yılında Altılardan vâki umumi ithalâtının % 61,33 ü nisbetinde, 
müşterek dış tarifeye, Roma Antlaşmasında derpiş edilen ritme göre uyacaktır. 

B) İkinci alternatif : Türk Hükümeti, esas itibariyle müşterek dış tarifeye intibak bakı
mından (A) altında açıklanan tezi teklif etmektedir. ıBu tezin bir bütün olarak OEE tarafından 
şayanı kabul görülmemesi takdirinde 1959 referans yılında Altılardan vâki ithalât tutarı 
83 507 199 dolar olan ve umumi ithalât yekûnuna nisbeti % 53.12 bulunan sektörde müşterek 
dış tarifeye 22 senede uyulalbilecek, bakiye % 46,88 nisbetinde ise Roma Antlaşmasında derpiş 
edilen ritm dâhilinde 12 senede intibak ameliyesi gerçekleştirilebilecektir. 

'3. Talhaffuz hükümleri : Türk Hükümeti, gerek OEE'ye karşı tatbik edeceği Gümrük vergi
lerinin kaldırılmasında gerekse müşterek dış tarifeye intibakta, Roma Antlaşmasının 226 nci 
maddesinde de yer alan talhaffuz hükümlerine Assosiyasyon Anlaşmasında da aynen yer verilmesi 
gerektiği kanaatinde olduğunu Müşterek Pazar Komisyonuna tekrar etmiştir. 

III - Bu esastan hareketle girişilen müzakereler, prensipler safhasından teknik hususların 
tesbit ve tâyini safhasına intikal etmişti. Yunanistan müzakereleri ile aynı zamanda başlıyan 
memleketimiz ile Müşterek Pazar Komisyonu arasındaki müzakerelerin normal olarak 9 Tem
muz'da Yunanistan ile imzalanan anlaşmanın aynı veya ona çok benzer bir anlaşma ile intacı 
beklemekteydi. 

IV - Müşterek Pazar Komisyonu ile Heyetimiz arasında son olarak 10 Nisan 1961 tarihinde 
Brüksel'de yapılan müzakereler konusunda Brüksel Büyükelçiliğimizden alman rapordan, Müşte
rek Pazar Komisyonunun eski müzakerelerden rücu ederek yeniden meselenin prensibine döndüğü 
anlaşılmaktadır. Filhakika Komisyon Başkanı memleketimizin Müşterek Pazara müşarik âza olarak 
kalbulünü mümkün kılacak şartları haiz olmadığını beyan ederek daha önce «Ortaklığa Hazırlık 
Devresi» geçirmemiz gerektiğini bildirmiştir. Bu suretle Müşterek Pazarla müşareketimiz gayrimu-
ayyen bir devre için geri atılmaktadır. 

10 Nisan müzakerelerinde Müşterek Pazar Komisyomf Başkanı memleketimizin Altılar Camia
sına katılmasını üç ayrı safhada mütalâa etmek gerektiğini 'beyan etimiştir. Bu ısafhalar : 

1. Hazırlık safhası : Bu safhada Türkiye, Camianın da yardımiyle mevcut müşküllerini yene
cek ve gümrük birliğinin kurulmasına imkân verecek şartların doğmasını sağlıyacaktır. Bu devrede 
Türkiye'nin Camiaya karşı vecibe yüklenmemesi veya pek mahdut taahhütlere girmesi şarttır. Ca
mia ise Türkiye'ye gerek ticari, gerek malî sahalarda tek taraflı olarak yardım edecektir. 
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2. ikinci safha : Camia ile Türkiye'nin karşılıklı ve muvazeneli vecibelerle gümrük birliğini 

kuracakları safha olacaktır. Bu safhada Türkiye'nin yüıkleneceği vecibeler imkân nispetinde Roma 
Andlaşması hükümlerine uygun ;olacak ve istisnalara pek az yer verilecektir. 

3. Üçüncü safhada ise Türkiye'nin camiaya tam üye olarak katılması gerçekleşecektir. 
Müşterek Pazar Komisyonu memleketimizin Camia ile kuracağı bağları böylece üç kademeli 

olarak tesbit ettikten sonra memleketimizle bu konuda yapılacak müzakerelerin birinci kademeye 
yani «hazırlık devresi» ne inhisar etmesi gerektiğini bildirmiştir. Komisyona göre memleketimizle 
aktolunacak anlaşma «dhazırlık anlaşması» ismini alacak ve aşağıdaki unsurları ihtiva edecektir. 

a) Anlaşmanın gayesi Türkiye'yi bir gümrük birliğine götürecek hazırlık safhasını tesbit et
mektir. 

b) Hazırlık devresinde Camia ile Türkiye arasında daimî teması sağlıyacak müesseseler ku
rulacaktır. 

c) Türkiye'nin ihracatı mevzuunda, bu memleket ile Camia'ya mensup memleketler arasında 
mevcudolan ikili anlaşmalar veya ticari mübadeleler gözden geçirilerek Türkiye için daha müsait 
imkânlar sağlıyacak veya mevcut müşküller varsa bunları bertaraf edecek mahiyette bilâteral ted
birler alınacaktır. 

d) Adedi birkaçı geçmiyen fakat Türkiye'nin Camia'ya müteveccih ihracatında mühim bir ye
kûn tutan başlıca Türk ihraç maddeleri için Camia Türkiye'ye tarife kontenjanları şeklinde gümrük 
tâvizleri Bağlıyacaktır. 

d) Camia Türkiye'ye gerekli malî've teknik yardımı temin edecektir. 
Müşterek Pazar Komisyonu ve -Heyetimiz tarafından ad referandum olarak müzakere edildiği 

anlaşılan bu yeni teklif hakkında henüz ne Altılar iBakanlar Konseyince ne de Hükümetimizce her 
hangi bir karar alınmamış ve bir nevi bekleme devresine girilmiş bulunmaktadır. 

V - Milletlerarası bilcümle malî ve iktisadi meselelerin siyasi mülâhazalardan âri olamıyacağı 
mutasını göz önünde bulunduran Bakanlığımız bu alandaki gelişmeleri ve özellikle Müşterek Pazara 
katılmamız konusunu yakından takibetmektedir. Son Brüksel müzakerelerinde meselenin yeniden 
felsefesine dönmenin, «ortaklığa hazırlık devresi» gibi beklenmedik bir teklifin ortaya çıkarılması
nın, memleketimizin Avrupa'da gelişmekte olan entegrasyon hareketlerinin dışında bırakılmasını 
tazammun ettiği lıususuna kanaat getiren Bakanlığımız meseleyi bu bakımdan Maliye ve Ticaret 
Bakanlıklarına ve bilâıhara Bakanlar Kurulunun ıttılaına arzda faide mülâhaza eylemiş, Altılar Hü
kümetleri nezdinde siyasi teşebbüse geçilmesi lüzumu üzerinde durmuş ve neticede böyle bir teşebbü
sün icrasına karar verilerek Altılar nezdindeki temsilciliklerimize Müşterek Pazar'a Associe" üye ola 
rak kabulümüz hususuna Hükümetimizce atfedilen ehemmiyetin ilgililere duyurulması talimatı ve
rilmiştir. 

VI. Süratle gelişmeler gösteren Batı entegrasyon hareketlerinin dışında kalmamızın tevlidede-
eeği mahzurlar malûmdur. Müşterek Pazara her yeni üyenin girmesi, dışında kalanlara karşı mu
kavemeti arttırır. Daha şimdiden Akdeniz tarım memleketleri müşareketimize muhalefet etmekte
dirler. İleride Danimarka, Norveç, İngiltere ve muhtemelen israil'in girmesiyle bu mukavemet ve 
muhalefet daha da artacaktır. Bu itibarla Bakanlığım vakit kaybetmeden ciddî teşebbüsler yapıl
masında büyük faydalar mülâhaza etmektedir. 

Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper' 
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4. — SUNÜKLAR VE TELCKRAPLAR 

1. — Yüksek öğretim kredi ve yurtlar Ka
nununun kabulü dolayısiyle Türk Millî Talebe 
Federasyonu ve .Millî Türk Talebe Birliği Baş
kanlarının şükran, minnet ve saygılarının Tem
silciler Meclisine iblâğına dair telgrafları 


