M. Meclisi

B : 25

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yalan söylüyorsun,
yalan söylüyorsun.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Yazılı sorudan bahsediyorum, ben hep
sini çıkarırım..
NECATÎ CEBE (Balıkesir) — Yalan söylüyor
sun.
MİLLİ EĞİTÎM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Yalan sensin, adama bak! (Gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Cebe... Sayın Cebe... Sayın
Cebe...
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Kitap konusunda da
yalan söylüyorsun..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sen yalan söylüyorsu. (Gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Cebe... Sayın Cebe... Rica edi
yorum. Konuşmanızı yaptınız, Sayın Bakan cevap
veriyor.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yalancı! Kitap ko
nusunda da yalan söylüyor.
BAŞKAN — Sayın Cebe... Sayın Cebe... (Gürül
tüler).
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sensin, baştan aşağı yalan sensin.
(A. P. ve C. H. P. aralarından gürültüler.)
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Doğru konuş.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Doğru konuşuyorum*
• BAŞKAN — Sayın Cebe.. Sayın Cebe, Sayın Ba
kan "sizin istediğiniz gibi konuşmak zorunda değil;
rica ediyorum, lütfen yerinize oturun efendim.
Buyurunuz Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sayın Başkan, bu yazılı sorular Meclîs
Başkanlığından, tarafımıza, cevaplanmak üzere gön
derildiğinde, Meclis İçtüzüğünün 94 ncü maddesine
göre düzeltilmek suretiyle bize, gönderilmesini, aksi
halde cevaplanmayacağı hususu, bendenizin imzasıyle
Meclis Başkanlığına iade edilmiştir. Huzurunuzda,
sözlü sorunun, yazılı sorunun hangi mahiyette ola
cağı İçtüzük de gayet açıktır. O yazılı soru ibaresinin
içerisinde itham, isnat, suçlama olamaz. Yazılı soruda
itham, isnat, suçlama olduğu müddetçe bunlar yazılı
soru sorma mahiyetinde değildir, bunların hiç birine
cevap vermemekte devam edeceğim; arz ederim.
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar ve A. P.
ve C. H. P. sıralarından karşılıklı konuşmalar, gürül
tüler).
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
3. — Burdur Milletvekili Osman Ay kul'un, Burdur
Süt Fabrikasında devam etmekte olan grev ve süt
üreticilerinin durumu konusunda gündem dışı konuş
ması.
BAŞKAN — Sayın Osman Aykuî, Burdur Süt
Fabrikasında devam etmekte olan grev ve süt üre
ticilerinin durumu ile ilgili olarak gündem dışı söz
istediniz; buyurun.
Sayın Aykul, süreniz beş dakikadır efendim.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri;
İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin yöneti
minin hangi ellere düştüğü gerçekten düşündürücü
dür. İşbaşında bulunan dört başlı MC Hükümeti,
artık, hükümet olmaktan uzaklaşmıştır. Ülkemiz in
sanlarım birbirine düşüren, öldürten, kanun ve Da
nıştay kararlarını dinlemeyen, uygulamayan; ancak,
haksızlık, kanunsuzluk yolunu seçerek, kendi göriişündeki insanları devlet kadrolarına yerleştirmeyi ken
disine görev sayan, bu suretle de Devleti resmen işgal
eden bu Hükümeti, yasalar çizgisi ve paraleline gir
meye davet ediyorum.
İleriye sürdüğüm bu iddiaların binlercesini göster
mek ve ispat etmek her an olağandır. Bunlardan bir
tanesini örnek alarak görüşlerimi sunmaya çalışacağım.
Burdur ilinde süt fabrikası vardır. Burada çalı
şan işçiler büyük bir gayret göstererek üretimi ar
tırmış, güçlerini ve emeklerini kullanarak, gerekli
değeri yaratmışlardır. Bu biçim yeterli çalışmalarıyle
gıda sanayimize büyük katkılarda bulunan bu işçile
rimiz, MC Hükümeti ve Gıda - Tarım Hayvancdık
Baaknlığmm sakat, yanlış ve haksız ücret uygulaması
sonucu greve gitmişlerdir.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı, «Hakkaniye
te dayanan, gerçek ölçülere göre bir uygulama ya
pıyorum» diyemez. Burdur Süt Fabrikası işçÜeri 53
gündür grev halindedir. İşçilerimizin greve gidişlerinin
nedeni şudur :
Daha önce Fabrikaya alınarak çalışan ve 5 yıl
kıdem kazanan işçiler 1 400 lira ücret alırken, son
radan, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
gönderdiği M. S. P.'ii işçiler ise 2 50,0 lira ücret almak
tadırlar.
Burdur süt sanayiindeki grev, bu haksız uygula
madan doğmuştur. İşçiler arasındaki bu ücret far
kı büyük bir haksızlıktır. 50 iş gününden beri işçiler
bu çetin kış günlerinde grev halinde iken, Bakanlığın
ve ilgililerinin ilgisiz kalmaları cidden üzücüdür.

