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de halen bu fasıldan harcanamayan 353 076 lira
ödenek bulunmaktadır.
Teşekkür öder, saygıyle arz ederim.
BAŞKAN — Efendim, 4 arkadaşıma gün
dem dışı söz vereceğim. Kendilerimden 5 daki
kayı 'aşmamalarını kesinlikle rica ediyorum.
3. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç'ın,
sağlık personeli konusunda gündem ıdtşı demeci
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in cevabı.
BAŞKAN — Bayın Kılıç, siağlık personeli
hakkında görüşmek üızere buyurunuz.
Sizden de 5 dakikayı aşmaımanızı tekrar rica
ediyorum efendim.
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın BaşIkam, sayın milletvekilleri;
Sağlık Bakanlığı Teşkilâtında haksızlığa
uğramış bir teışekkülün ıstıraplarını dile getir
mek için söz almış bulunuyorum.
Sağlık Teşkilâtının çok güvenilir elemanla
rından, Sıtma ve Trahom Sağlılk Savaş Me
murlarına yan ödeme ödenmediğini, üzüntü ile
duymaktayım. Yurdumuzun en ücra köşelerinde
sağlık hizmetlerimizi 'köye, oba oba, kapı kapı
gezerek vatandaşın ayağına ıgötüren Sağlık Sa
vaş Memurlarına yan ödeme verilmediği, son
çıkan Bakanlar Kurulunun (kararından anlaşıl
maktadır.
Sağlık Savaş Memurları, sıtma ye trahom
hizmetlerinde çaluştiTilmaktadırlar. Türkiye ça
pında bu teşkilâtlar, aslî vazifelerine karşı me
leke kesbederelk, sıitma ve trahom hastalığını
yok edecek duruma getirmişlerdir, bunu da is
tatistikler göstermektedir.
Sayın arkadaşlarım; bugünkü günden 20-30
sene geriye bakacak olursalk, trahomdan dolayı
kör kalan sayısıız kimseleri görürüz. Sıtma hastalığman yakalanan vatandaşlar inim inim in
ler, iş ve gücünü yapamazlardı. Yurt çapında ikti
sadî çöküntüye sebeibiyet veren bu âfetin kökü
nü kesen,, vefakâr ve cefakâr memurlarımıza
yan ödeme niçin verilmemektedir? Aramızda
hekim olanlarımız da vardır. S ı t m a l ı n habis ve
kaşeksi şeikil'lerini hazırlayan bu 'çeşidine yaka
lananlar ya ölürlerdi; ya da akıbetinde bünye
gelişmezliği nedeniyle kısırlaşmalar olurdu. Bu
sebepten nice çocuk düşüklüğü yapan anneler
görülürdü. Bu örnekler de çok olmuştur. Bu
âfet ne çabuk unutuldu? Bu gayretli, çalışkan
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Sağlık Savaş Memurları,- iklim şartları ne olur
sa olsun, ayın 25 gününedek çocukla rıhdan
uzak kalmak şarkiyle, görevlerini yapan bu me
murlarımızın çalışmaları nasıl inkâr edilebilir?
Bu vazifeşinas Sağlık Savaş memurları aslî gö
revleri bulunan, trahom, sıtma araştırma vo te
davilerinin dışında; diğer bulaşıcı hastalıklara
da, kolera, tifo, çocuk felci, difteri, çiçek, kıza
mık ve bilûmum aşı kampanyalarında görevlen
dirilerek bu vazifeleri zevk ve şeivfcle yaptık
ları bir gerçektir. Bu yönden Sayın Sağlık Ba
kanının dikkatini çekiyorum. Bu çalıişkan me
murların yan ödeme kapsamı dışında bırakıl
ması cidden üzüntüyü muciptir.
Memuriyetleri küçük fakat vazifeleri çok
,ağır ve yıpratıcı olan sağlık savaş memurları
mıza yan ödeme verilmesini ilgililerden bekler,
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı cevap için
söz istiyorsunuz, buyurunuz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
Gaziantep Milletvekili Saym Kılıç'm ve ben
burada olduğum için takip edememiş olmakla
beraber, Cumhuriyet Senatosunda bir değerli
senatör arkadaşımızın «Sağlık Savaş Memurla
rına yan ödeme verilmesi»yle ilgili görüşleri
Yüce Parlâmentoya Senatoda ve Millet Mecli
sinde intikâl etmiştir.
Saym Kılıç, son çıkan kararnameden bunun
anlaşıldığını belirtmektedir. Bunu düzeltmek is
tiyorum; Kararname yeni çıkmamıştır. Karar
name çıkalı birkaç ay olmuştur. Aslında ben, bu
günlerde Ankara'da heyetler halinde sağlık sa
vaş memurlarının teşebbüslerini biliyorum, be
nimle de 'görüştüler, Yüce Parlâmenltonun de
ğerli üyeleriyle de (görüşmeleri tabiîdir. Değerli
arkadaşlarımın konuya, son çıkan kararname
den değil, bu haklarını alabilme davranışların
dan konuyu öğrendikleri kanaatindeyim. Çün
kü ; Kararname yeni çıkmamıştır, yeni kararna
me hazırlanması söz konusu değildir. Çıkmış
olan kararnamenin uygulaması başlamıştır. Bu
kararnamede gerçekten, sağlık savaş memurları
için yan ödeme yoktur. Ancak; 1973 yılı uygu
laması için bir yeni kararname söz konusudur,
bu kararnamede yer almaları için sağlık savaş
memurları talep sahibidirler.
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