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Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te 
meydana gelen ve 301 canımızı yitirdi-
ğimiz, yüzyılın en büyük iş faciasının 
yıldönümü bugün.

301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 
13 Mayıs işçi katliamında Soma’da ya-
şamını yitiren tüm maden emekçilerini 
saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm ma-
den emekçilerine bir kez daha başsağlı-
ğı diliyoruz.

Bugün, bu acıyı unutturmamak, böyle 
acıların bir kez daha yaşanmaması için 
alanlardayız.

Ne yazık ki böylesine büyük bir facia-
nın ardından sorumluların görünen bir 
kısmının yargılandığı Soma davası bu 
haliyle kamuoyunu tatmin edecek bir 
tablo çizmemektedir.

Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşan-
dıktan sonra dahi her ay onlarca emekçi 
iş cinayetlerinde yaşamını yitirmekte.

Bu kaza mıdır, kader midir? Hayır, bu 
resmen cinayettir! Emekçileri güvence-

sizliğe, taşeronlaşmaya, denetimsizliğe 
teslim edenlerin işlediği cinayet…

Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan fa-
cianın, katliamın sebebi, uygulamaya 
konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, 
rödovans, örgütsüzleştirme, sendikasız-

laştırma, köleci çalışma sistemi; kamu 
madenciliğinin yok edilmesi ve kamu 
kurumlarında uzun yıllar sonucu elde 
edilmiş olan madencilik bilgi ve dene-
yim  birikiminin dağıtılması gibi neoli-
beral politikalardır.

Soma’da 301 madencinin 
hayatını kaybettiği facianın 
yıldönümü olan 13 Mayıs 2015 
tarihinde, DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB Somalıları yalnız bırak-
madı. Ülke genelinde kitlesel 
basın açıklamaları düzenleyen 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 
Soma’da Madenci Anıtı’nda 
saygı duruşu sonrası bir basın 
açıklaması yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB KATLİAMIN 
BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE SOMA’DAYDI
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301 maden emekçisinin yaşamını yi-
tirdiği Soma faciasının birinci yıldö-
nümünde tüm Türkiye’de anma et-
kinlikleri düzenlendi. DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla kent-
lerde gerçekleştirilen eylemlerde so-
rumluların cezalandırılması istenirken, 
iş cinayetlerinin kader ya da kaza olma-
dığı vurgulandı.

Soma’da düzenlenen eylemde DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Raşit 
Tükel’in katıldığı basın açıklamasını 
Kani Beko okudu.

Basın açıklamasının ardından, ölen ma-
dencilerin mezarlıkları ziyaret edildi. 
Facianın meydana geldiği saat 15.15’te 
ise Eynez Ocağı ağzında ailelerle bir-
likte anma töreni gerçekleştirildi. Saat 
17.30’da, Kınık’ta ailelerin yapacağı 
basın açıklamasına katılım sağlandık-
tan sonra, akşam, Madenci Anıtı’ndan 
Hükümet Meydanı’na yürüyüş ve anma 
etkinliği düzenlendi.
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Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döne-
minde uygulanan politikalarla üretim; 
teknik bilgi ve altyapı olarak  yetersiz, 
deneyimi ve deneyimli uzmanı bulun-
mayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. 
Kamusal denetimin de yeterli ve etkin 
bir biçimde yapılamaması iş cinayet-
lerinin Soma’da olduğu gibi katliama 
dönüşmesine neden olmuştur.

Bir kez daha söylüyoruz: Soma’da ya-
şanan kaza değil cinayettir! 301 maden 
emekçisinin ölümü kader değil katliam-
dır. Bu katliamın sorumluları hala he-
sap vermemiştir.

Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini 
dikkate almayan hükümet, “Bu işin fıt-
ratında var” diyerek bilim ve tekniğin 
karşısında olduğunu ilan etmiştir.

Biz, öngörülen ve önlenebilir risklerin 
ne kaza, ne fıtrat olmadığını biliyoruz.

Göz göre göre ölümle karşılaşmama-
nın, çeşitli meslek hastalıklarına yaka-
lanmamanın olanaklı olduğunu biliyo-

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıy-
la temelden çelişen ve özellikle kamuya 
ekonomik anlamda da yük olan, işçileri 
köleleştiren taşeron ve rödovans sis-
temlerine son verilmedir.

İş cinayetlerine, işçi katliamlarına, 
taşeronlaşmaya, güvencesiz çalışma-
ya, denetimsizliğe dikkat çekmek için 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak 
Mart ayında “Kader Değil! Fıtrat Değil! 
Kaza Değil! Cinayet!” başlığı ile bir 
imza kampanyası başlattık. İmza kam-
panyasıyla dile getirdiğimiz talepleri 
7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan 
yeni Meclis’e taşıyacağız.

16 Mayıs Cumartesi günü de Soma’dan 
bir kez daha haykıracağız;

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUT-
MAYACAĞIZ, UNUTTURMAYA-
CAĞIZ…

 DİSK-KESK-TMMOB-TTB

ruz. Dünya, bunun bilimsel, teknolojik, 
yasal, demokratik koşullarını çoktan 
sağlamışken, tüm dünyadan ileri oldu-
ğunu söyleyenlerin bizi ölüme mahkum 
etmesini kabul etmiyoruz.

Yaşamını alın teriyle kuran biz emek-
çiler, güvenceli koşullarda çalışmak ve 
emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.

Bir kez daha yineliyoruz:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunla-
rı piyasacı yaklaşımlarla çözülemez. 
Sendikaların, meslek odalarının, üni-
versitelerin karar süreçlerinde ve yöne-
timinde yer aldığı, idari ve mali yönden 
bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip 
Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu 
biran önce oluşturulmalıdır.

Emekçilerin güvencesiz ve kayıtdışı ça-
lıştırılması engellenmelidir.

Sendikalaşmanın önündeki ILO stan-
dartlarıyla çelişen engellemeler kaldı-
rılmalıdır.

BİNLER SOMA İÇİN BULUŞTU
kamlık bina-
sı önündeki 
Cengiz Topel 
M e y d a n ı ’ n a 
ulaştı.
Sık sık 
‘Soma’nın he-
sabı sorulacak,’ 
‘Soma’yı unut-
ma unutturma,’ 
‘Taşeron sis-
temine hayır,’ 
‘Soma’nın 
ateşi, AKP’yi 
yakacak’ 
sloganları 
atılan mitingde 
düzenleyici 

örgütler adına DİSK Başkanı Kani 
Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan birer 
konuşma yaptı. Konuşmaların ardın-
dan, Soma Çocuk ve Madenci Korosu 
da mini bir konser verdi.

Mitinge CHP, HDP gibi siyasi partiler 
ile çok sayıda demokratik kitle örgütü 
üyeleri de destek verdi. Otobüslerle il-
çeye ulaşanlar, İstasyon Meydanı’nda 
toplandı. Saat 12.00 olarak planla-
nan yürüyüşe kalabalık nedeniyle saat 
12.30’da başlandı. En önde madenci ai-

Manisa’nın Soma ilçesinde, 301 
madencinin hayatını kaybettiği 
maden faciasının birinci yılında 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB iş 
cinayetlerine, taşeron köleliğine 
ve sefalet ücretine karşı yaşamı 
savunmak için yürüdü. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağ-
rısıyla Soma’da 16 Mayıs 2015 
Cumartesi günü düzenlenen 
yürüyüş ve mitinge işçi, memur, 
esnaf binlerce kişi katıldı.

lelerinin bulunduğu yürüyüşçüler, önce 
TKİ Ege Linyit İşletmeleri önünden 
geçerek Beşyol Kavşağı'ndaki Madenci 
Heykeli’ne yürüdü, hayatını kaybeden-
ler anısına heykele karanfiller bırakıldı.

Kortej, yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün 
ardından, mitingin yapılacağı kayma-


