BASıN

BOLTENİ

Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabib Odası Yönetim Kurulu'nun Başba
kan Bülent Ecevit'e gönderdiği, 1 Mayıs tutuklularının özgürlürklerine
kavuşmalarını talep, eden protesto ve başvuru yazısının tam metni aşa
ğıya çıkarılmıştır.
Sayın basın

temsilcilerine sunulur. 18.5.1979.
TA18lıB ODASı

Sayın

Bülent Ecevit

Başbakan

ANKARA
Tüm demokratik ülkelerde 1 Mayıs'ın kutlanması temel bir hak
olarak kullanıl,maktadır. Bu yıl bu ha.kkın ülkemizde kitresel olarak ullanılmasının, sıkıyönetimin ilan g.erekçesi ile bir ilıişkisi olmadığı halde,
engellenmesini demokratik hak v-e-öz§ü-rlü,klerin ~ullanJI,ma-sl açısından
kaygı verici bulmaktayız.
Demokratik bir hukuk devletinde sl'kıyönetimin her türlü ey,lem ve
işl~mlerinden siyasal i'kt.idarın sorumlu olması gerektiği~i, sizin de hakIı olarak savunduğunuz bir ilkedir.
1 Mayıs'ın kutlanmasının engellenmes'i ve bunu izleyen gelişmeler
içinde başta DIsK Genel Başkanı Sayın Abdullah Baştür'k ve -rlp Genel Başkanı Sayın Behice Boran olmak üzere ' yüzlerce yurttaşıımızın
tutuklanması olayı her şe'yden önce siyasal bir ,öz taşımaktadır. Demqık
ratik yaşamımızın niteliği ve gelecegi konusunda kuşkular 'yaratan,
uluslararası alanda ülkemizin sayıgınlığını gÖI'g.eleyen siyasal içerikli
bu olayın tarih önünde sorumlusu ,kuşkusuz ıBaşbakan olarak zatialiniz
ve başkanlığınızdaki hükümet olıacaıktır.
_
Başta TIp Genel Başkanı Behice Boran olma.k üzere Anayasa'ya
sahip çıkmak' amacı i,le 1 Mayıs'ın yasaklanması nı protesto eden va'tandaşlarımıza fiili saldırı ve ,işkencelere varan işlemlerin yapılması
olayı ise, Anayasa ve temel ins'an haklarına ters düşen ey,lemlerc;f'ir.
Insan onurunun ve sağlığının koruyuculuğunu yapan bir mes,leğin mensupları, Anayasa'ya ve demokrasiye saygılı yurttaşlar olarak hükümetinizin sorumluluğu altındaki b4 davranışları da şiddetle kınıyor ve pro.
testo ~diy,oruz.
Biz aşağıda imzaları bulunan DlıYARBAKIR-MARDIN-SIIRT TABIB ODASı yöneticileri, Anayasa'nın tanıdığı temel bir hakkı kullanm~ıktan başka «günahları» bulunmayan başta DiSıK Genel Başkanı Sayın Abdullah Baştürk ve Tip Genel Başkanı Sayın Behice Boran olmak
üzere tüm 1 Mayıs tutuklularının özgürlüklerine kavuşmalarını talep
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etmeyi demokrasiye ve insan haklarına içtenlikle
arz ederiz. 18.5.1979.

saygımızın

bir

g.ereği

saydığımızı

DIYARrBAKIR...MARDIN-SIIHT TASIs ODASı YÖNETIM ,KURULU
Saşkan

Dr. T. Z. Ekinci
(Iımza)

Sayman
Dt. I. Karaıkaya
(Imza)

Genel Sekreter
Dr. M. Ş. Karakoyunlu
tL mza)
Üye
Veznedar
Dr. K. Işık
Dr. A. S. Yüksel
(Iımza)
(Imza)

Türl< Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
Yurtdışı gezileri
İstanbul - Moskova - Lenİngrad - İstanbul

Tümü uçakla yapılacak olan bu gezİ
15 gün olup tam pansiyon, sosyal ve tıbbi
merkezlerİn gezİsİdir. 8290 TL. ve 440 Dolar.
Ağustos sonu içİn programlanm.ştır.
İstanbul - Sofya - Burgaz - İstanbul

15 gün 3070 TL. ve 360 Dolar.
İstanbul - Bükre§ - Mamiia - Sofya - İstanbul
15 gün 6090 TL. ve 311 Dolar.
İstanbul - Varşova - Bükreş - İstanbul
10 gün Bükreş - 5 gün Varşova
10.215 TL. 350 Dolar.
10 gün Var§ova - 5 gün Bükreş
10.215 TL. ve 415 Dolar.
Not: En geç 15 Temmuz 1979 tarihine kadar
resinizle birlikte Merkez Konseyi' ne başvurunuz.
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