M. Meclisi

B : 47

Tezkere
16. — izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş 'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/189) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ıma Komisyona)

16.2.1962 O : 1
Rapor
17. -r~ Çanakkale Milletvekili Şefik înan ve
9 arkadaşının, Yatırımlar Finansman Fonu
teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve Maliye, Çalışma ve Bütçe, komisyonları ra
porları (2/9) (Gündeme)
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BÎRÎNOI

OTURUM

Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Puad Sirmen

KÂTIPLER

Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (istanbul)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacak.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur,
müzakereye başlıyoruz.
Bu vesile ile sayın arkadaşlardan bir rica
da bulunacağım :
Bu kürsüden mütaaddi't defalar istirham et
tik. Meclisin açılış saatleri malûmdur. Mec

lisimizin göreceği birçok önemli işler vardır.
Yoklama ile uzun zaman kaybetmekteyiz. Grup
başkanlarından da ayrıca rica ediyorum, büt
çenin görüşülmesine başlıyacağımız bugün dahi
nisabın hâsıl olabilmesi için mesaimizden 20 da
kika zaman kaybetmiş olduk. Bütün arkadaş
lardan, vaktinde burada hazır bulunmalarını
tekrar rica ve istirham ediyorum.
Şimdi gündeme geçiyoruz.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan
değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu^ Başkanlığı tekzeresi
ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (M. Mec
lisi 1/5, C, Senatosu 1/9)
(S. Sayısı : 2, 23
ve 23 e ek) (1)
BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınındır efen
dim.
(1) 2, 23 ve 23 e ek Sıra Sayılı basmayazîlar
tutanağın sonundadır.
2 sayılı hasmayazımn 23
ve 23 e ek sayılı b asmayazılara göre önceden dü
zeltilmesi lâzımdır.

MALÎYE BAKANI ŞEFİK ÎNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1962 malî yılına ait, genel ve katma bütçe
tasarılariyle millî bütçe tahminlerini gösteren
rapor, Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğin
ce, Bütçe Karma Komisyonu ve Cumhuriyet
Senatosu tarafından tetkik ve kabul edilerek
yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor.
Bu hacimli tablolarda yer alan gelir ve gi
derlerin, Millet Meclislerince, her yıl, birer
birer gözden geçirilerek oylanması, demokra
tik hayatın en kutsal ve en nurlu bir tecellisidir.
Her yıl, bu büyük vazife yerine getirilir
ken, geçmiş nesillerin, millet egemenliğinin

