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yıl saklanması hususu gerekmektedir. Bu işlemin
yapılabilmesi için çok kısa bir müddet gizli otu
rum yapılacaktır.
Basın mensupları ve dinleyicilerin

toplantı salonunu terketmelerini rica ederim. (Sa
lon boşaltıldı.)
(Kapalı oturuma geçildi.)
Kapanma saati : 15,05

hepsinin

ÎKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,10
BAŞKAN — Gizli oturanı bitmiştir; açık otu
ruma geçilmiştir. Bir tezkere vardır, okutuyo
rum .
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
i. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'e dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardım
cısı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/232)

Divanının 19 . 8 . 1963 tarihli Toplantısında ka
rarlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Suat Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

BAŞKAN — Bir tezkere
rum :

BAŞKAN — Sayın Açıkalın'm belirtilen
günlerde izinli sayılması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

vardır,

okutuyo

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün dönüşüne kadar
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu
arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel
BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur.
2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın'a, izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/231)
BAŞKAN — Bir izin önergesi var, okutuyo
rum
Genel Kurala
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın'a
hastalığına binaen 28 . 6 . 1963 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle izinli sayılması Başkanlık

3. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı daire
lerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici
yüklenmelere
girişilmesi hakkındaki
kanunun
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun tasarısının görüşülmesi için, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştira
kiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair Ta
rım Bakanı Mehmet İzmen'in önergesi.
BAŞKAN — Tarım Bakanlığının geçici ko
misyon kurulması hakkındaki bir önergesi vardır.
Okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisince öncelik ve ivedilikle müza
kere edilerek kabul edilmiş bulunan «Muvazenei
Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun tasarısı» Yüksek Senato
ya gelmiş bulunmaktadır.
Normal olarak bu tasarının sırasiyle, Senato
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