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Zorlayıcı kanunî tedbirlerle bu söylediğim hu
susların yerine getirilmesini istemekteyiz.
6. Nüfus plânlaması bakımından alâkalı ol
duğuna kani olduğum bir husustan bahsedece
ğim. Muhterem arkadaşlarım, evlendikten son
raki nüfus plânlamasını ele alıyorsunuz da, ev
lenmeden evvelki en büyük problemi elinize al
mıyorsunuz. Şurada mektuplar var, bunlardan
ien enteresanı; benim Tosya'dan Zincirlikuyu
Iköyünden Kürt .Hakan'ın mektubudur. Arkadaş
lar, diyor ki, «!biz 25 - 30 yaşma gidiyoruz evle
nemiyoruz. Seibebi ise, başlık parasıdır. 10 000
liradan aşağı başlık parası yok. Gençlerimiz
'bunalım içerisinde oluyor, yuvalarımız yıkılı
yor. Bu başlık parasını verirsek evde dırdır
haşlıyor. Evde hiçbir şey yok, aciz. Para temin
etmek için evimizi terk ediyor, para kazanma
ya gittiğimizde ise aile hayatımız bozuluyor,
sosyal düzen bozuluyor.» Hakikaten bu Türki
ye'de büyük bir yaradır.
Sağlık Bakanlığımızı direk veya dolaylı yol
dan ilgilendirir. Fakat bir Hükümet üyesi, bir
Hükünıet olarak evlenmelerde başlık parasının
alınmaması hususunda bir kanun tasarısını Mec
lise ısevkedöbilirler. Bunu ben bir teklif olarak
ileriye sürüyorum.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, son sözünüzü
isöyleyin ve bağlayınız.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo
rum, iSayın Başkanım.
Bir de kalitesiz ve standarda uymayan alet
ve ilâçların itlhal edilmemesini rica ediyoruz.
Bu arada, benden kan almak için kolumda 8
defa kırılan (bir aletten söz etmek istiyorum.
Hastabakıcısı, doktoru, doçenti ve profesörü ta
rafından ,şu kadarcık bir kan 'alabilmek için,
bir şırınga makinesi var, kullanamadık arka
daşlar. Benim hasıma geldi. En modern bir has
tanemizde başıma geldi, gözümle de gördüm,
kullanamıyorlar. Bunun hizmetten çıkarılması
nı istemekteyim.
Dediğim hususlara bakanlık yönelmiştir. Bu
nu bir defa daha hatırlatmak için söyledim.
Hepinize yaptığınız hizmetlerden dolayı, Sayın
Bakan başta olmak üzere şükranlarımı arz ede
rim. Su des'tisini kırmadan evvel, Nasrettin Haca'nm kulak çektiği gibi, ben kulağınızı çek
miyorum, hatırlatıyorum.
Bütçemizin, yetersiz bütçenin ancak bu va
tanperver mümtaz şahsiyetler tarafından yur
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dumuzda yeterli hale getirmek için çalışacağı
na inanıyorum. Memleketimize hayırlı olmasını
dilerim.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı, 'buyurunuz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, Mil
let Meclisinin sayın üyeleri; Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bütçesi vesilesiyle şahsım ve
Bakanlığım adına saygılarımı sunarak, bütçe
münasebetiyle yapılmış olan konuşmaların ışı
ğında, bu konuşmaları da dikkate alarak mâru
zâtımı sunacağım.
Bütçemiz üzerinde değerli grup sözcüleri, za
man zaman övücü, teşvik edici, kmayıcı. yo^
gösterici konuşmalar yapmışlardır. Bu konuş
malar hiç şüphesiz ki, bundan sonraki çalışma
larımıza ışık tutacaktır. Her yönü ile bize yol
gösterici olacaktır. Bunlardan yararlanacağız
ve eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi,
Bütçe Karma Komisyonunda yüzde 6,5 ve yüzde
10 kesintiler ile çok iyi hesaplanarak, denkliği
sağlanarak, hizmet dikkate alınıp, hizmetlerin
karşılığı tam değerlendirilmek suretiyle hazır
lanmış bir bütçe olduğu için ve böyle hazırlan
dığı için de Bütçe Komisyonunda ek taleplerle,
ilâve taleplerle Yüce Komisyonun huzuruna çık
madığımız için, bütçemiz üzerinde yapılmış olan
bu tasarrufların çalışmalarımızı etkileyeceğini
Yüce Meclise arz etmek isterim.
Bu kesintilerle Bakanlığımız bütçesinden, 2
milyar 452 milyon 873 bin lira olarak sevk etti
ğimiz bakanlık bütçesinden yapılan bu kesinti
lerle 275 milyon 890 bin lira eksilmiştir. Bu.
gerçekten çalışmalarımıza etki yapacaktır. Ben,
bunun imkânlar ölçüsünde değerlendirileceğini,
dikkate alınacağını umuyorum. Ama, Yüce
Meclise bir hususu bu münasebetle arz etmek
isterim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtı konularını bilen bir teşkilâttır. Yerleş
miştir, oturmuştur. Arkadaşlarımın lütfedip be
lirttikleri gibi, gerçekten güçlü bir potansiyeli
vardır. Eksikleri vardır, hataları vardır. Ama bu
potansiyel, eksikleri aşmasını uzun yıllardan
beri, kurulduğu günlerden beri bilmiştir.
Bu nedenle bütçemizden bu kesintinin yapıl
mış olmasına rağmen, zorluklar olacaktır, ama
bu zorlukları yenmek bakımından Bakanlığımız
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