
KIBRIS TÜRK CYPRUS TURKISH
TABİPLERİ BİRLİĞİ MEDICAL ASSOCIATION

Yenikent - Gönyeli Yenikent – Gönyeli
Tel : (+90 392) 223 3990 Lefkoşa – Mersin 10 TURKEY
Fax: (+90 392) 223 3989
E-Mail :tabibler@north-cyprus.net
www.kttb.org

05/06/2013
BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Taksim’de planlanan yapılaşmaya karşı son bir yıldır örgütlenen Taksim
Dayanışma Platformu’nun direnişi, Gezi Parkı içindeki ağaçların kesilerek yerine alış
veriş merkezi inşaa edilmesi girişimi ile doruk noktaya taşınmıştır. Sivil bir direniş,
çevreci bir hareket olarak başlayan eylemler, devletin güvenlik güçlerinin şiddeti
sonrası, iktidarın antidemokratik uygulamaları ve son zamanlarda bireysel hak ve
özgürlükleri, sosyal yaşamı sınırlandırmaya ve kendince şekillendirmeye çalışan
girişimlerinin de etkisi ile çığ gibi büyüyerek tüm Türkiye’ye yayılan bir halk
ayaklanmasına dönüşmüştür. Hükümet bu ayaklanmayı kendi insanına şiddet
uygulayarak, bütün dünya ayağa kalkmışken, kimseyi umursamadan, gaz bombaları
kullanarak bastırmaya çalışmaktadır. Günlerdir aralıksız olarak gece gündüz devam
eden olaylar sırasında, binlerce insan yaralanmış ve hatta ölenler olduğu bildirilmiştir.
Halkı korumakla görevli güvenlik güçleri kendi insanına silah doğrultmuş, çocuk
çoluk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden saldırmıştır. Olaylar öylesine ileriye gitmiştir
ki devletin ambulansları yaralanan veya sağlık sorunu yaşayan insanları hastanelere
taşımaz hale gelmiştir.

Uzaktan da olsa olayları dikkatli bir şekilde izlemekte olan biz Kıbrıslılar, AKP
iktidarının ülkemizdeki yaptırımları sonucu külliye yapılması girişimi, enerji
kaynaklarının elden çıkartılması, dış sermayenin ülkemize yerleşmesi, kurumlarımızın
özelleştirilmesi ve elden çıkartılması veya kapatılması gibi uygulamaları ve baskıları
yıllardır yaşamaktayız. Ülkemizin değerleri bir bir yok edilmektedir. Dünyayla
bağlarımız tamamen kopartılarak tamamıyla bağımlı hale gelmemiz planlanmaktadır.
Toplumsal sosyal yapımıza ve kültürümüze müdahale edilmektedir. Şiddet bizim
ülkemizde de giderek yaygın hale getirilmektedir. Demokratik hak arayışı önüne
engeller konulmakta, insanımız baskılara maruz kalmaktadır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak Türkiye sathına yayılan olaylarda toplumun
demokratik hak arayışı hakkını kullanmasına izin verilmesi,  şiddetin derhal
durdurulması gerektiğini düşünmekteyiz. Yaşanan bu acı olaylar sırasında yaralanan
ve sağlık sorunları yaşayan insanlara sokaklarda, parklarda, evlerde, dükkanlarda
müdahale eden, sağlık hizmeti vermeye çalışan tüm meslektaşlarımızın ve tıp
fakültesi öğrencilerinin bu onurlu davranışlarını kutlar, en içten dayanışma
duygularımızı göndeririz. Halkın demokrasiye, ülkesine, şehirlerine ve kültürüne
sahip çıkmasını, adalet arayışını, baskı ve zulüme karşı direnişini selamlarız.
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