
Hekimlerin geniş boyutlara
varan tepkisi çok yerinde idi. 
Çünktl dem okratik meslek ku
ruluşlarına bugüne kadar böy- 
lesine b ir saldırıya cesaret e- 
dllmemişti. Ama sald ın , hekim* 
lerin i» r araya gelemeyeceği 
tepkt eylemi gösteremeyeceği 
varsayım ına dayanılıyor İdiy
se yanılıyordu siyasi İktidar^ 
Hekimler, bütün meslek kuru
luşların ın  adına tepki göster
mekle kalmıyor, gönderilen 
m esajlar, pek çok kuruluşun 
T.T.B. Merkez Konseyi B a l
kan ın ın  kişiliğinde bu Anaya
sal güvence altındaki kuruluşa 
yöneltilen sa ld ın  nedeniyle va
rılacak k a ra r doğrultusunda 
h e r eyleme hazır olduklarını 
cesaretle, onur verici b ir açık
lık la belirtiyorlardı. B unlar a -  
rasında TOB-DER, TMMOB, 
TÜM-DER, TÜTED, Halkevle
ri, DGDF, ÎG D  de vardı. Za
ten  daha  önce DİSK Genel 
Başkanı da olayı kınamış, T ür
kiye Y azarlar Sendikası d a  bir 
temsilcisini toplantıya göndere
rek sözlü m esajım  duyurmuştu.
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Bu arad a  A nkara Tabip Oda 
« , TMMOB, T Ü M -D E R . TU
TED başkanları o rtak  b ir açık
lam a yaparak, 2. MC’nln  yöne-, 
tim e gelmesinden bu yana Sağ 
lık ve Sosyal Y ardım  B akanlı
ğında faaliyet gösteren MHP’-  
lilerin yasadışı uygulam alar, 
baskı ve kıyım eylemlerinin a r t  
tığım  bildirmişlerdir.

Demokratik kuruluş başkan
lar!, kurum un çeşlt'ıi bölümle
rinde çalışm akta olan ve a ra 
larında hekim, kimya m ühen
disi, kimya teknisyeni, elektro
nikçi ve labara tuar teknisyen
lerinin de bulunduğu 7 elem a
n ın  A nkara dışındaki yerlere 
«Örüldüklerini belirtmişlerdir.

D em okratik kuruluş b a ş ta n 
ların ın  ortak  açıklam asında şu 
görüşlere yer verilm iştir:

«Şimdilerde yalnızca kıyım
ların  kılıfı o larak kullanılan 
personel anayasasının değişik 
76. maddesi dayanak gösterile
rek hazırlanan a tam a karar
larında  gerçekte, kendi görü- 
şündekinden başkasına tah am 
m ülü olm ayan faşist anlayış 
sergilenmektedir. D aha önceki 
örneklerde görüldüğü gibi bu
rad a  da am açlanan dem okrat 
ve an tl -  faşist unsurların  temi* 
lenmesl ve kurum un faşist ya
tağı haline getirilmesidir. Yok
sa ulusal düzeydeki görev an 
layışı değildir. Örneğin: Sürü
len kimya teknisyenlerinden bl 
rin in  şefi, enstitü  müdürlüğüne 
başvurarak, «Üstün bir görev 
anlayışı He kendisine verilen 
görevleri yerine getiren» ve 
«çalışmalar İçin gerekil olan» 
elem anın a tanm a em rinin ge
ri alınm asını ta lep  etm iştir.


