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eek Okul Pansiyonları hakkındaki I808 sayılı
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan
2005 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve

BİRİNCİ

O :1

Bütçe Komisyonları raporları (1/142) (Gün
deme) ;
10. — Muğla Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/4!)) (Gündeme).

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay
KÂTİPLER : Muhtar Ertan (Bitlis), Necmeddin Sahir Sılan

(Tunceli)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır
SORULAR
1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi
Yüregir'in, Türkiye ile Suriye arasında askıda kal
mış meseleler bulunup bulunmadığına ve Suri
ye'deki Türklere karşı işlenmekte olan suçlar için
Hükümetin bir teşebbüse geçip geçmediğine dair

Dışişleri Hakanlığından

sözlü sorusu

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir burada
mı? (Yok sesleri) Bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek oturuma bırakıyoruz.

GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika
Birlikleri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri,
Adalet ve Çalışma
Komisyonları
raporları
(İ/125) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında
istiyen var mı?

soz

ÇALİŞMA BAKANI Dr. S A ü l İRMAK
(Konya) — Muhterem arkadaşlar; iş hayatına
nizam verecek kanunlardan birisi olarak Yük
sek Meclise sunduğumuz Sendikalar Kanunu
tasarısı komisyonlarda gerektiği gibi işlendik
ten ve tekemmül ettikten sonra bugün Yüksek
Huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu tasarının
kanunlaşmasında iş hayatımız bakımından bü
yük faydalar ummaktayız. Onun için tasarının
biran evvel kanunlaşması hususnda, zamanın
darlığı dolayısiyle, ivedilikle görüşülmesine izin
verilmesini Yüksek Kamutaydan rica ederim.
[1] 88 sayılı
dadir.

baasmayazı

tutanağın

sonun-

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Huzuru
nuzda söz söylemek ve vaktinizi israf etmek
cesaretini şu anda görüşülmesine başlanan tasa
rı tim öneminden almaktayım.
Sayın arkadaşlarını, her memlekette işçiye
lâyık olduğu önem verilmiş ve iş hayatı düzen
altına alınmıştır. Bizde de Cumhuriyet devri
ile beraber bu yola gidilerek endüsterileşme yo
lunda başarılı adımlar atılmış bulunuyor. Bu
gün artık bir memleketin ziraat memleketimi
yoksa endüstcri memleketi mi olması hakkın
da bir münakaşa zemini kalmamıştır. Bu tez
laınamiyle akademik mahiyet almış ve önemini
kayıp etmiştir. İler memleket ne kadar ziraatçı
olursa olsun, nüfusunun nispeti ne kadar zi
raatı okşarsa okşasm muayyen bir ölçüde endüsterileşmek zorundadır. Biz de artık dış
ticaretimizde tonla satıp kilo ile almak duru
mundan kurtulmak istiyoruz. Biran için yal
nız çiftçi memleketi olduğumuzu düşünecek bile,
sırf çiftçinin menfaati için muayyen bir öl
çüde endüsterileşme durumundayız. Pamuktan
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