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lığa karşıyım, haksızlığın yanında olmam mümkün de
ğildir.
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Genel Müdür siz
den habersiz yaptı bütüntayinleri.
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Senelerden be
ri Cumhuriyet Hükümetlerinde görev yapmışımdır;
her haksızlığa karşı gelmişimdir muhterem arkadaş
larım.
BAŞKAN — Konuşmanızı tamamlayın Sayın
Menteşe.
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, burada, Danıştay kararlarının uygulanma
dığından bahsettiler arkadaşlarım. 1494 Danıştay ka
rarından, yürütmeyi durdurma kararından 1383'ü uy
gulanmıştır. Ancak, 111 tanesinde dolu bulunduğu
için müdür tayin ettik. 2 sene olmuş, 3 sene olmuş
orada bulunuyor, 4 sene olmuş bulunuyor. Onu alıp
nereye vereceksiniz? Elbette bunlara bu çareleri bul
mak, birini tayin edeyim derken diğerini mağdur et
mek elbette zor bir iştir. Ancak, 111 tanesinin Da
nıştay kararları uygulanamamıştır; ama bunlara da
çare bulmak için büyük gayret gösterilmiştir.
Dün burada Bütçe Komisyonunda Saym Niyazi
Unsal arkadaşımız dediler ki, bazı köylerde yığılma
lar var, 4 tane öğretmen,, bazılarında 5 tane öğret
men...
BAŞKAN — Sayın Menteşe, vaktiniz dolmuştur,
lütfen son cümlenizi söyleyin.
NAHİT MENTEıŞE (Devamla) — Sayın Başkan,
ben birkaç saat devamlı ithamlara maruz kaldım. Ge
çen defa, esasen haksız şekilde burada bu Genel Gö
rüşme açılmıştır, benim gıyabımda cereyan etmiştir.
Onun için bir iki dakika daha lütfediniz, suiistimal
etmeyeceğim.
Yığılmalar olduğunu söylemişlerdir. Bu yığılmalar
üzerinde çalışmalar icap etmektedir. Bazı yerlerde 3
saat ders okutan öğretmenler var, bazı yerde o öğret
menden yoktur. Resim hocası, yoktur, ingilizce öğret
meni yoktur. Bu yığılmaları önleyiraiz dedi, temenni
de bulundu. Nasıl yapacak şimdi Saym Bakan bunla
rı? Diyorlar ki (Sayın Üstündağ da aynı ifadede bu
lunmuşlardı), olay çıkan yerdeki müdürü derhal ala
cağım. Elbette... Demek ki, Anayasanın 114 ncü mad
desinin gereği yerine getirilecektir. Bazı zorunluklar
vardır. Yarmdan sonra biz feryat ettiğimiz zaman
acaba siz ne diyeceksiniz?
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen.
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Öğretmenin re
fah içinde bulunması, öğretmenin kadro imkânsızkk— 481
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larının giderilmesi için büyük gayret sarf ettik. 420
bin memur ve öğretmen terfi eder duruma gelmiştir.
Terfi etmeyen öğretmen kalmamıştır.
Eğitim enstitüsü konularında arkadaşlarını...
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın
Menteşe, vaktiniz geçmiştir.
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, eğitim enstitüsü konusunda, objektif olabil
mek için ne lazımsa yapılmıştır. İddia ediyorum ki,
eğitim enstitüsü imtihanlarında objektiflikten aynknmamıştır. (CHP sıralarından gürültüler).
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Kâğıtlar iddia
ettiğiniz gibi değil. «Sayın Türkeş'in» dediniz. Sureti
kafiyede... Bir tane getiriniz. Yoktur.
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyiniz,
kesmek zorunda kalacağım şimdi.
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Eğitim enstitü
leri sınavlarını büyük bir hazırlık içinde yaptık. Her
birinde müfettişler... (CHP sıralarından gürültüler).
Hem soruyorsunuz, hem de konuşturmamak isti
yorsunuz.
(CHP sıralarından «20 dakikayı geçti» sesleri).
Değerli arkadaşlarım, hem laf atacaksınız, hem
sual soracaksınız, hem sataşacaksınız, ondan sonra ce
vabım almayacaksınız. Bu haksızlığı reva görmeyi
niz.
BAŞKAN — Sayın Menteşe, son cümlenizi söyle
yiniz.
NAHİT MENTEŞE (Devanda) — «Özgürlük, öz
gürlük» diye bağırıyorsunuz ama, görüyoruz ki, Hü
kümet özgürlük konusunda faşist bir eğilim içindedir,
önümüzdeki günler de bunu gösterecektir. Bizim öz
gürlüğümüzü, bizim hürriyet anlayışımızı daima ara
yacaksınız değerli arkadaşlarım; bunu bütün millet
arayacaktır.
Hepinize saygılarımı sunarım. (AP sıralarından al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Menteşe.
Hükümet adına buyurun Sayın Bakan. (CHP şua
larından alkışlar).
Süreniz 20 dakikadır Saym Bakan.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs.
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım,
İsmail Akın ve arkadaşlarının verdiği Genel Gö
rüşme sürmektedir. Bu anakadar çeşitli siyasi partile
rimiz ve benden önce Milli Eğitim Bakanlığı yapmış
olan arkadaşım Nahit Menteşe konuşmuş bulunuyor
lar. İsmail Akın verdiği önergede, 275 il dışı, 203 il
içi, 50 ilçede, eş durumu hiç dikkate alınmadan ve po-

