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İlköğretim müfettişlerinin gündelik ve yol giderleri zamanında ödenmemekte; bütün kurumla
rın müfettişleri, yolluk ve gündeliklerini peşin olarak aldıkları halde, bunlar, harcamaları kendi cep
lerinden yapmaktadır. "Bunlara ekders ücreti verilsin" denildiğinde, "müfettiş" denilmekte; ancak,
bu konuda da mağdur edildikleri gözlenilmektedir.
İlköğretim müfettişleriyle ilgili...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Büyükkılıç, teşekkür ediyorum.
. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Ben, teşekkür ediyor, hayırlı günler diliyorum. (RP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Hükümet adına, gündcmdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Kültür Bakanı Sayın
İsmail Kahraman.
Buyurun Sayın Kahraman.
KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kayseri Milletvekili Sayın Memduh Büyükkılıç Beyin gündemdışı konuşması üzerine, Hükü
met adına cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
İlköğretim müfettişlerimizin sorunları-hususundaki beyanlarına iştirak ettiğimizi ve bu sorun
ların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakta olduğumuzu, iyileştirme çalışmalarını ve sorun
ların giderilmesi için icap edenleri yapma kararında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olup, yetki
görev ve sorumlulukları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca ha
zırlanan yönetmelikle belirlenmiştir. Ülke genelinde, en küçük yerleşim birimine kadar yaygınlaş
mış kurumlarda görev yapan yaklaşık 400 bin personel ilköğretim müfettişlerince denetlenmekte
ve bunların işbaşında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Çok yaygın bir sahada ve çok geniş bir ölçü
de hizmet vermekte olan ilköğretim müfettişlerimizin sorunları hususunda gereken iyileştirmeleri
yapma ve bu sorunları giderme hususundaki gayretimizi tekrar ifade etmek istiyorum.
İkazları ve beyanları dolayısıyla değerli milletvekilimize teşekkürlerimi sunuyor, Yüce Heye
tinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum efendim. (RP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Sunuşlar oldukça uzun; bu nedenle, Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okumasını oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'a, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı
Ömer Barutçu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/633)
26 Aralık 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
26 Aralık 1996 tarihinde.Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirci
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
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