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BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Onu açıklayacağımı ümit ettiğim için uzun uzun yaz
madım. 

BAŞKAN — Bir münasip yerde size söz veririm, 
açıklarsınız efendim. 

Sayın Cihat Alpan 2 nci madde üzerindeki öne
rinizde ısrar ediyor musunuz efendim? 

M. CÎHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Geçici Komisyonun son toplantısındaki görüşmele
ri dikkate alarak hazırladığım yeni önergemi takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yeni önergeniz değil efendim, ona 
ayrıca sıra gelecek. Eski önergeniz de ısrar ediyor 
musunuz? 

M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Okutuyorum, iş
leme koyacağını efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Araştırma ve Planlama; genel idarenin bağlayıcı, 

önemli, temelli ve sürekli hizmetlerindendir. Bu tür
lü hizmetler, Devlet Teşkilâtında Müşavirlikler ile 
değil, ilke olarak dairelerce yürütülür. Bu sebepledir 
ki; araştırma ve planlama için öngörülen hizmetleri 
yürüten birim veya birimler, Devletimizin diğer hiç 
bir kuruluşunda müşavirlik terimi ile isimlendirilme-
miştir. 

Ayrıca; Araştırma ve Planlama birbirini içeren ve 
tamamlayan birer kavram ve birlikte yürütülen işler
dir. Bunların yanında yer alması ve bunlarla birlik
te mütalâa edilerek sağlam bir tutuma bağlanması 
gereken program bütçe konusu, 1975 malî yılı Büt
çesi 896 milyon liraya yükseltilmiş olan Diyanet İşle
ri Başkanlığında da büyük bir ağırlık kazanmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığında ihtiyacı duyulan bu 
hizmetleri karşılamak için; 446 S. Sayılı Kanun tasa
rısının 1 nci madde «Kuruluş» bölümündeki madde -
2'ye konmuş olan Araştırma ve Planlama Müşavirli
ğinin, aynı maddenin, Personel Dairesine bağlı mü
dürlüklerin görevleri arasında bulunan Bütçe ve Mu
hasebe İşleri Müdürlüğünü ve sorumluluklarını da 
kapsamak üzere «Bütçe ve Plan Dairesi» olarak de
ğiştirilmesine ve ilgili maddelerin buna göre yeniden 
düzenlenmesini önerir, gereğini dilerim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Cihat Alpan 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadığını 
zaten raporunda belirtmiş bulunuyor. Hükümet öner
geye katılıyor mu efendim?.. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul 
Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Üçok, önergenizde ısrar ediyor musunuz 
efendim?.. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 nci maddenin (A) bendinde «Din Hizmetleri 

Dairesi» nden sonra, «Olgunlaştırma Dairesi» nden 
önce «Mezhepler Dairesi» sözcüklerinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere buyu
runuz Sayın Üçok. 

Sayın üyeler, bu arada İçtüzüğün, önerge sahibi
nin önergesini açıklama hakkını belirten maddesinde 
«Önergesini kısaca açıklar» ifadesi vardır. Kısaca 
açıklamanın 5 dakika olarak kabul edilmesini ve an
laşılmasını oylarınıza sunuyorum... 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — Ha
yır, itiraz ediyorum. Tüzükte açıkça «10 dakikadan 
aşağıya indirilemez» diye hüküm vardır. Onun için bu
nu bozmayalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın 
Tuna?.. 

Genel Kurulun özel günlerde ve özel konularda 
5 dakikalık sınırlamaları vardır. Meselâ bütçe konuş
malarında kişiler adına yapılacak konuşmalar 5'er 
dakikayla sınırlandırılmıştır. Bu maddede «Kısaca 
açıklar» ibaresi ve ifadesi bulunduğuna göre Yüce 
Genel Kuruldan bir anlayış ve bir yorum istirhamıy-
le bunu oylarınıza arz ettim. 

Oylarınızı tekrar istirham ediyorum. 5 dakika ola
rak sınırlandırılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... 5 dakika olarak kabul edilmiştir efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Tü
züğün hilâfına işlem yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Üçok. 
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