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..HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkan, müsaade ederseniz ben şimdi konuşa
yım, Sayın Bakan sonra konuşsun.
BAŞKAN — Ondan sonra, son söz milletvekilinindir hükmüne göre, bir milletvekili söz is
terse vermeye mecburum.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O za
man da soru şeklinde olur.
BAŞKAN — Bakandan sonra bir milletve
kili söz istediği zaman, ona, tüzük gereğince söz
vermeye mecburum.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsaa
de ederseniz ben şimdi konuşayım.
BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Tosyalı.
En güzel söz, kısa ifade edilen sözdür. Buyu
run.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkanım, muhterem arkadaşlarım,
enerjik,
hepimizin sevdiği ve Bakanlığında büyük bir
ahenk kuran Sayın Kemal Demir'e, başlangıç
tan itibaren teşekkürlerimi sunarak konuşma
ma başlıyorum.
Burada da bu kadar mektup var. Sevgili
arkadaşlarım, Türkiye'mizin en büyük derdi,
Sosyal denge, iktisadî denge, sınaî dengedir.
Bunun başında sağlık dengesi var idi. Sayın
Demir'in, Sağlık Bakanlığına gelişinden bu ta
rafa, çalışmalarını yakından izliyorum; inşirah
buluyorum. Çok değerli arkadaşlarıyle iyi kur
duğu ahenk sayesinde, Türkiye'mizde mevcudolan ahenksizliği gidermek için çok güzel ge
lişmeler ve meyveler ıgörmeye başladık. Bunla
rın başında, Anadolu'muzun en fazla geri kal
mış kısmı olan Orta - Anadolu ile Orta - Kuzey
Anadolu'yu da sosyalizasyon bölgesine almış
olduğunu bütün Türkiye'miz ve bu bölge halkı
gibi, ben de büyük bir memnuniyetle karşıla
dığımı ve ibundan dolayı kendisine şükranları
mızı sunmak istediğimi belirtmek isterim önce.
Muhterem arkadaşlarım, Millî Güven Par
tisi Grulbu adına konuşmuş olan değerli arka
daşım Vefa Tanır'm, grup adına ifade ettiği fi
kirlere aynen iştirak etmekle beraber, ilâve ola
rak yedi adet şahsî fikrimi gayet kısa olarak,
iki - üç dakika içinde beyan edeceğim. Bunlar,
sıraisıyle şunlardır; bunlar bir temenni mahi
yetindedir, Bakanlıkça ele alınmıştır ve fakat
duyurulmasında, tekrar edilmesinde fayda var
dır.
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1. Sağlık hizmetleriyle sosyal hizmetlerin
bütün yurt sathına ve bilhassa geri kalmış böl
gelerimize dengeli ve adaletli bir şekilde yayıl
ması. Arife tarif lâzım değil, hiç izah etmeye
ceğim, ne demek istediğimi anlarsınız. Bunun
başında Kastamonu vardır.
2. Seyyar sıtma savaş memurları var; Ana
dolu'nun dağını, taşını ve köyünü tarayan. Ve
bir de seyyar sağlık memurları var. Bunlar,
her nedense yan ödemelerden - dağıttığımız
yan ödemeleri var ya onlardan - mahrum edil
miş. Sayın Bakandan, bilhassa; bu mağdur ve
fakat, Anadolu'nun köylüsüyle her ,gün yanyana olan bu güzide sağlık elemanlarına mutlaka
yan ödeme tesis etmelerini istirham ediyorum.
3. Köylerde, küçük kasabalarda, açıkta bu
lunan, hastalık ve mikrop saçan - af 'buyurun,
kelimeyi açık kullanacağım - helaların ve lâ
ğımların, Bakanlıkça mı olur, Hükümetçe mi
olur, maddî yardım yapılarak, teknik yardım,
bilgi yardımı yapılarak ve bunun yanında da
zorlayıcı, zecrî tedbir uygulayarak kapatılma
sı lâzımdır. Çevre sağlığını, tehdideden mikrop
kaynağı buralardır arkadaşlar. Onbinlerce kö
yümüzde bu nesneler açıkta iken, faaliyetleri
niz heiba olacaktır. Bu seneden itibaren bir ta
mimle vali ve kaymakamlarımıza salâhiyet ve
rilmek suretiyle bunun kapatılması, önlenmesi
şarttır. Milyonlarca, milyarlarca sinek her ta
rafa mikrop saçmakta ve emeklerimiz heba ol
maktadır.
4. Küçük kasaba ve köy grup merkezlerin
de sağlık memuru, eibe, motorlu araç ve birkaç
yataklı sağlık ocaklarının açılması lâzımdır.
Sağlık hizmetinin asgarisini köy grup merkez
lerine ulaştıralım.
5. Doktor yokluğunu gidermek, dışarıda
'bulunan doktorlarımızı yurdumuza çekmek,
içerdekilerin dışarıya gitmesini önlemek ve Sağ
lık Bakanlığının elinde bulunanları gönül rızası
ile yurdumuz sathına dengeli olarak yayabil
mek için, gerekli tedhirleri almak gerekir. Bun
ların terfileri daha kısa bir zamanda yapılma
lıdır. nasıl ki, hâkimlere iki senede bir terfi
veriyoruz, doktorlara da bu imkânı tanıyalım.
Terfii, para bakımından cezbedici, rotasyon ba
kımından zorlayıcı hükümleri getirmek lâzım
dır. Ya bu memleketin her tarafına gider hiz
met eder veya hizmet etmek istemeyenlerin An
kara'da, İzmir'de, İstanbul'da da yeri yoktur.

